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Katalikai pasaullonya turit kilnų uidavlnt. — {neiti į Šeimynais Ir J visuomene Kristaus mokslą, atnaujinti
imonių dvasia. I l s a u s 8irdl<es vleepatavimas milijonų širdyse — tai mūsų
užduoti* "Draugas" padės jums tą
apaštalavimo
darbą atlikt!±
Užtat,
•kaitykite Ir platinkite "Dn-augą.**
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Vilniiaus Krašte 150 ,000
Žįmonių Badaujil
^Epoka" pramieša, kad Viiniaus krašte badiiauja 150,000

Britanijos Rinkimuose Darbo
Partija Laimėjo

žmonių. Vilniausi vice-vaivada

iVUAĄ DEMONSTRĄ CIJOJ NUBAI Dfi

UŽ DALYV

Kirtiklis pareiškė[ė, kad bado

Už dalyvavin % gegužės 1 d.
nelaimė Vilniaus3 krašte yra
demonstracijoj Kauno karo
labai rimta ir gypventojai kuo komendantas m baudė po 3000
skubiausiai reikaalingi para- litų arba 3 mėi esius kalėjimo
mos.
(E.) I. Verbliūną, G. AleksandroviŽ e m e s Drebėjimąis Argentinoj; 50 Žmoimų
čių, Dv. Klebar skaitę, Š. BloŽuvo
GERAI GYH^UOJA
chaitę, Br. Cha resaitę, I. Valenskytę, J. Lij z\ų ir L. CesSKAUDVILĖ, Tauragės a- lerytę; po 200 ' litų arba 2
SACHALINE GAISRA
DARBO PARTIJJ
pskr. Nežiūrint vsrisų aplinky-Į mėnesiu — Mii cą, Frankaitę,
DAUG ŽMONIŲ ŽU\/Ę
LAIMĖJO
bių katalikiškos o:
Drganizacijos, Volkavičių ir Lizinaitę; po
vadovaujant gerbb. vietos ku- 1000 litų arba . mėn. kalėjiTjOKYO, birž. 1. — P>ieti- ' LONDONAS, geg.
nigams, gan gei>rai gyvuoja, mo — Ch. Pai idaitę, B. Sinėj jšachalino daly pakilęp di-j Galutini vakarykščių pa rlamedeli miškų gaisrai. Yra bai- į ntan rinkimų rezultatai dar
Geriausia iš jų, titai "Pavasa-|inensą, Ch. Šub , I. Cinierma'rio** kuopa su nenuilstamu ną, Z. Ickoviči itę, M. Sabam^s, kad visa dalis bus :nus- [nėra žinomi. Tik žinom;i, kad
Su submarinais (nardančiomis laivėmis) ddažnai pasitaiko nelaimių, 3 anerus ir
I vadu kun. J. Gari
luotą.
'darbo partija rinkimus laimėla. Pavasari- taitę, G. Maizel , D. Železninkokiai-nors mašinerijjai sugedus, submarinas neegali iškilti ir įgulai yra pav3jaus. Jgu• ninkai turi nemaž
Anot depešų, arti Esuatori t 5o.
žą knygynėlį, ką, R. Karabelr nką, Ber. Le.'
i lai pagelbon valdžia
tad lavina narius, kurie į juros dugną įleidžiami.
radio, kino aparat;
vienas miesteliukas į peleenus | Šiandieninė valdžios j•riešatą, scenai de- viną, R. Bliumi itę, L. Vilkai'•
r
j,
s =
koracijas ir t.t. Šiiiemet ir laik- tę ir M. Berah dčiūtę.
pakeistas. 100 žmonių žuvrę ir ky esanti konservatistų vald- ŠVENTASIS TCVASS MI- HOOVER VISAS V
VALSTYražčių žymiai daitugiau pareidaug sužeistų. Apie 1,000• na- (žia pralošė.
i
NĖJO 72 METŲ iSUBES TAIKON SKKATINA
Visi jie arešt toti. Iš jų tik
na.
Tik
visa
bedi
mų sudegę.
Liberalų partija maža i balKAKTUVES
ia, kad nėra du ar trys než] dai.
"B."
bažnytinio
choro
:
sų gavo.
WlAjSHINGTON, ggeg. 31. —
ir SusirinkiMEMORIAL I HENOS
Daug žmonių atsidūrė ivarROMA, b i r i 1. — iŠventajmams sal<ės. Už ttai gerb. deMemorial dienoje kaalbėdamas
IŠKILAU
gan, netekę pastogės, malisto
FINANSŲ k INISTERIS
kar raikanui
ačiū.
Reikėl
prezidentas
Hoover
NAUJA
SERBAMS
B
?tų
parapijovisas pa^
.
ir mantos. Jiems pagelba būIŠVYKO | UŽSIENI
nėjo savo L72 metų aimžiaus
nims
susirūpinti
i
šaulio
valstybes
kviel
itė taikon.
ir pasistaty
Memorial dieno; e iškilmės
tinai reikalinga.
£
__
sukaktuves
kaip
paprai
t*
8441
j BELGRADAS, * « * S
^ i Jis ragino vUte-aiuiitas priai-ĮChica^oj buvo įsj ūdyi^os. f- ti parapijos narnitus^
Finansų ^"mini Jtefls p. Tn. 0 ' | W n M f e — suteikdaaaist au
Jugoslavijos valdžia iš
dėti prie Kelloggo- -Briando vairiose kapinėse turėta pa1
8
belis išvyko į u: sienį. Jis ilgą
ŽEMES DREBĖJIMAS
atsakykad
d^
*^*
ir
išdalies
i
susirūpinusi. Ji patyrusi
nekariavimo pakto, Be to, maldos ui žuvusi is karuose
AREŠTAI IR IKRATOS laiką jautęsis n (vilai sveikas
veikiniolonidamas
J
prisiųstus
.
si
Italija ima Albaniją k
kvietė mažinti ginkląavimąsi.
ir už visus mirusi 1S.
ir del to buvo jriverstas vyBUENOS AIRES, Ar^
mus.
'
•
i
!
I
t
a
H!
'
zuoti. Imasi priemonių t
Kaip
jau
buvo
Dešimtys tūkstai čių ržmonių
«•
> mūsų pra- kti sveikatos si stiprinti.
tina, geg. 31. — Didelę Ai
i
Kada
tų
iš
viso
p
Asaulio
lijos žygį kovoti.
<<
NELAIMINGOS AUTOMOl
gėrėjosi įvykusiu x>piety pa- nešta, po pasikės:
sinimo prieš
ntinos respublikos dalį val k a r
R. , ,
sveikinimų
pasirodė tikros
BILIAIS LENKTITfNĖS
radu, kuriam t riji; pastarųjų Min. Pirm. prasi<idėjo ištisa
žemės drebėjimas palietė.
ws
krūvos — pavedė tai jpatikri«
eilė kratų ir areštftų. Areštuokarų veteranai di lyvavo.
Du miesteliu išgriauta, Ar KINIJA TROKUS PEI
nti
sekretoriams
paž;
SAUŽUDYSČ1 J SKAIČIUS
;ymėda• v
INDIANAPOLIS,
Ind.,
getų
skaičiuje
yra
ir
Memorial
dienoj
J buvo dair šie studenpie 50 asmenų žuvo ir 'virs
mas, kad paskiau atsaįkymais
DID£ A
SHANGHAI, geg. 3I
^užio
31.
—
Lenktyiti
tlėse
autotai
1)
A.
Bendaa
lus
oras,
kas
pri
(idėjo
prie
iravičius,
2)
100 sužeista.
Kinijos nacionalistų vi ddžia u*™«ri«»mobiliais Indianapolilis Speed- iškilmių didumo.
Vytautas Lapšys, 3) T. BalNEW YORK birž. 1. —
i
gimęs
>erka
Šventasis
Tėvas
yra
iifi Amerikos 700 trokų j
way
lenktininkas
Bil
ill
Spence
trusaitis,
4)
A.
K
^eturakis,
5)
MAKSIM GORKII
Prudential Insu ance Compagegužės 31 d., 1857 m. Desio,
Tai armijos transportui
iš Los Angeles žuvo
o.
LaimėV.
Jakučionis,
6)
NAUJOS
ŽMONI
Ų AUKOS
i Alf. Oren- ny paduoda sta istiškų žinių,
KOMUNISTU
Italijoj.
jo Ray Keech.
. i tas, 7) Al Baniosnis, 8) Pr. "kad praeitais m tais visoj ša•
J
MEKSIKOS VALDŽ1IA
Gegužės 30 d. ( hieagos a- Vainauskas, 9) Lj . Račiūnas,
MASKVA, birž. 1. — Iiš Iiiuriuiian,
v
Spence
automobiliu
ikaičius pasius vienam
POPIEŽIAUS REPR1EZENIy
S
PRIEŠ
SUKILĖLIU
10)
Grina,
11)
A
i
Pabedins^
y
s
i
i
n
Lant
cžerėpylinkėse
besimaui
talijos atvyko socialistas ]Marodė aukščiaus as pradėjus
TANTAS LIBERI |AIIEU- užsisukime smogjė į sieną ir
liūnas
ir
13)
j
kas,
12)
St.
Grigali
įsm'enų
num pačiam liuose ir upėse 11 ;
ksim Gorkii. Komunistų Įparmašina suteškėjo. Jan
1916 m.
ROPĄ
VTZITUOJ
JA
1. —
MEXICO
CITY,
birž.
A.
Daugirdas.
agiečiai
—
skendo. Iš jų 5 chi<
tija jį pripažino savo naariu
kaukuol/> įlaužta.
j( 0 Jalisco ir Colima vals tijose
MONROVIATLiberijia, Vak.
į.
2 suaugę vyru ir 3 bernaičiai.! Smulki asmens ir
ir išdavv} jam atatinkamus
i kambario TRYS GELEŽ NKELIEČIAI
.
i
ėmė veikti keliolika tūl :6tan- Afrika. — Monsignonas Jokrata padaryta paas O. Laba
kumentus.'
TRYS ŽUVO RY1TUOSE
ŽUV 3
čių valdžios kareivių 1tikslu nas Oge, Šventojo Tė\70 chalusavial
ikauską, St.
nauskaitę, J. Pan]
Piktadariai tarj
rge d'affairs Liberijai, n € s r
sukilimus išnaikinti.
SUKILĖLIAI KAREIVIUJS
*nfod
" R . , , ? - GLASGOW, Mo., geg. 31.
Lūšį ir J. Dagilį.
\
*i
NĘW Y O R ^ gegg. 31. Praneša, kad visi kai nuoti respublikai, ir apaštalin
KOVOJA
:x-l.i. I Metropolitan Heighi[įts Fair. Tomis dienomis rasta nu
— Ties Harmon ', tuoj už Mi
plotai busią tos."bausmi inės" fektas tai teritorijai,, išvyko
plote, arti Maspeth, 1lenktynė- žudytu du piktad ariu. Tai ATEITININKŲ IDELEGA- ssouri upės, gas elinos kubiliakilė- į Europą. Tenai būdannas jis
ekspedicijos
pereiti
ir
s
MEXICO CITY, geg. 31.
se vienas automobiliu
us smogė Thomas McElligot ; ir Dom.
CIJA PAS VIaDAUS
nis vagonas eki pUodavo ant
pasidarbuos išleisti kcatekizkad
****
*
*
nušluoti.'
*
Iš Guadalajara praneša,
į žiūrėtojų minią. 3 asmenys j Cozza.
MINISTESRJ
Chicago & Altoi geležinkelio.
mą ir maldaknygę M knu " kaT
Cerro de la Villa apylinkteėse
auvo ir 18 sužeista.
Pirmasis atrasta 5 nušautas
Trys' geležinkeli 'Čiai žuvo.
lboje, kokia Vakarų JAfrikoj
1.
—
NEW
YORK,
geg.
3
jau trečia para sukilėliai veaimtųjų stuSąryšy su 13 su
vienų namų rūsy, ri antrasis
naudojama.
8
m.
^
g
Demokratų
partijos
192
da kruvinų kovų su valdi
CENZO BILIŲ PR;tAVEDE laukuose, netoli Hi įsdale. Šis dentų ateitininkų, Ateitininkų
JAUNAS ŽM 3GŽUDIS
icitas
i
politinės
kampanijos
def
Monsign. Oge jau aįpie ^)
kareiviais.
{Federacijos
vyr.
^
v
a
d
a
s
prof.
p a s t a r a s i s , k a i p sus ekta, p i r m
NUGALA MNTAS
sumažintas ligi 350,000 clol.
metų Afrikoj misioniejriauja.
WASH1NGT0N, ge^eg. 31. — nužudysiant buvęs baisiai ka- (St. Šalkauskis ir 1Liet. unive——
PANAMOS VALDŽIA IifšUžvakar senatas praa vedė ce- nkinamas.
rsiteto Stud. Ateititininkų Są- j LINCOLN, Ne >., birž. 1. —
REPARACIJŲ KONFE1?EN- kieti jo s ekspertai pageiidavo. nzo bilių, kurį "gsausieji ,>
gos pirm. St. Lūšyys gavo au- H. Sherman, 21 n., vietos kaLAIDAS MAŽINA
CIJOJE EKSPERT/J
Reparacijų atmokėjimtias pa- smarkiai kovojo. TiCąi dėlto,
dienciją pas vidauus reik. mi-,' įėjime elektra m ^alabintas už
Pavojingal pa šautas
SUSITAIKĖ
skirstytas 59 metams. Vokie- kad šiuo bilium einantit po 1930
PANAMA CITY, birž. 1
uisterį p. Musteikį,į, kur tarsis! trijų žmonių nu udymą.
kų
triskaNežinomų
užpuol
tija pradas mokėti rug^sėjo 1 metų Kongreso narių} skaičius
Panamos valdžia pradėjo imatebelaikomų kalėju
ime studenLtas
vaisių
rt
pavojingai
pašai
žinti valstybės išlaidas. ISės- j PARYŽIUS, geg. 31. - Re- d. Per pirmuosius 37 metus turės būt padidintas.. Jie bijo
tų paleįiimo reiksalais. "R."
CHICAGO I I APYLINinių
kraupedliorius
ir
saida
u
publikos prezidentas pirmluti- paraeijų konferencijoje ekspe- mokės kas metai po 4S92/JOO,- slapiųjų''
Kongrese
k) narių
;
KĖS. — Nepast( nis oras; gaCttore
Uatuvėlės
savininkas
nažiau.
akor000
dol.,
paskiau
—
n
nis sutiko, kad jam alga bmrų rtų tarpe įvyko pilnas
skaičiaus padidėjimo.
TVARKYS SMtALKAUS Ii būt lietaus; ' idutinė temne
ave.
rtieri,
1024
So.
Jtac
pie
puVoIšviso
turės
išmokėti
aj
sumažinta. Kiti valdžios na- das klausime, kaip daug
KREDITO BA^NKELES Į peratūra.
ių,
nekietija kas metai turi m okėti. sdevinto fbiliono doleri
riai panašiai elgias.
NEW YORK, birž. \1. — Čia
Mirė įžymus ad /okatas
Su paduotomis
skaitlii įėmis skaitant nuošimčių.^
ir Naujoje Anglijoje pastaroBrija ruošia
Finansų
mimstei
PINIGŲ K URSAS
Vokietija reikalauja, 1kad po mis dienomis buvo d:
vokiečių ekspertai sutil :o ir
Mirė W. C. Boy<
rkymo smuiideli kaKARALIUS IR VEL
1 len, Sr., į- projektą del sutvar
utina
įvykusio
susitaikymo
r
reparakaip
rytoj
gal
bus
gal
žymus
Chicagoj
ad
*
šeiai.
Keletas
žmonių
telių. "R."
į ŽUVO.
SUSIRGO
Lietuvos 100 1 tų
SIU."
okatas,
65
lkaus
kredito
bank(
tsiracijų
reikale
santarvės
valstysutartis padaryta ir p*
m. amžiaus.
Gegulės 30 d. pop
piet BosBritanijos 1 sr sterl
4.8f
bės Rhinelandą evakuot:ų. Tuo
Klaipėdos kraštoo direktoriLONDONAS, geg. 31. —- A- syta.
tone 96 laipsniai kaitrščio už3.9T
Francijo8 100 ranko
Anot žinių iš Berlyn<), te- reikalu santarvės valsrypbės tu
nglijos karalius ir vėl iėmė
AutomobfliŲ lukos
jos nutarimu, direkktorijos moregistruota.
J:
Belgijos AM b J»n
'3.»
310 asmenų auto nobilių ne-kyklų referentas p.
iirguliuoti nesenai po sunlkios nai kpję nemažai džiaujcsmo, rės politinę konferencciją ir
>. Zech nuo
Jfet Kanadoj, an<
Italijos 100 Iii 0
lOt žinių, ^laimėse žuvo šįmet ligi gegu- gegužės mėn. 11 <d,' atleistas
ligos pasveikęs ir grįžęs į 1Wi- kad galutina reparacijų suma gal Vokietijos reikaliavimas
^2
temperatūra aukštai pakilusi, žės 31 d. Cook ap* krity.
j nustatyta ir arti to, kaij> Vo- bos pripažintas.
ndsor rūmus.
iš tarnybos.
E.
Vokietijos 100 įarkiu M 7
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DRAUGAS

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet

D R A U G Ą S"
LITHUANIAN DAILY FREEND
Published Daily, Except Sunday.
SUBSCRIFTIONS: One Tear — $€.00. SlX Montne
— $S.60. Three Montns — $2.00. One Montn — 75c.
Europe — One Year — $7.00, Slx Montns — $4.00,
CJopy — .OSc
AdverUsin* in "DRAUGAS" brings best results.
Advertlsing rates on appiication.

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

DIENOS KLAUSIMAI

mm*

tatorių (Stalino ir Pilsudskio) santykiai yra įtempti, vienok į karą, tuo tarpu bijos eiti.

0

IielnA kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA; Metams — $6.00, Pu
sti Metų — (S.50. Trtms Mėnesiams — $2.00, Vienam
Mėnesiui — 75c Europoje — Metama $7.00, Pusei Me
tą — $4.00. Kopija .08&
Bendradarbiams ir korespondentams raštų nefr%ttna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčiama tam
Ukslul pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 12:00 ral.
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SeŽfaaienis, Biri- £3., 1&>
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ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
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K&OPfcRAirmS ORGANI
- ZACIJ0& TURI DU MXLlOlttf *ARIŲ.

ANGLUOS RINKIMŲ DAVINIAI.

• • »i

BITINĄ'' IR MŪSŲ
SfctNDERĮ.

»•*»«* I

PALIEGC KARO .VBTBRA- ORGANIZUOTAS DARBAS
Du milionai tikininkų susi
NAI IR DARBAS.
IR PROHIBICIJA.
organizavę į 12,000 organiza
Anglijos parlamento rinkimai praėjo su
cijų J: A. Valstybėse tikslu
Darbo partijos (darbininkų) laimėjimu. Pir
Kada anomis dienomis Illi
Yra senai žinoma, kad šios s ^ a t i |mr^mB*ti ufetų pmmosios apie rinkimus žinios sako, kad Dar
nois valstybės paliegę karo šalies organizuotas darbas y- dttKtas arba pirkti ūkių reikbo partija
laimėjo 56 atstovus v(viso 120),
0
r
"~
. ".. ' ' veteranai turėjo Chicagoj sa fa griežtai nusistatęs prieš m enis.
kuomet konservativistų partija pralaimėjo oi,
. ..r
v?__\_
1928 m. jie pardavė nkht
o Liberalų partija pralaimėjo vienuolika at- vo organizacijas suvažiavimą, prohibiciją.
tovų. Komunistai nieko nelaimėjo. Už j u o s P ^ ^ k e j o įdomių dalykų.
. Amerikos Darbo Federaci-'produktų iki beveik dviejų
tepaduota tik apie 24 tūkstančiai balsų,
' Pirmiausia veteranai iškėlė J* metiniuose suvažiavimuose bilijonų dolerių vertės ir pirDarbo oarti ios laimėiimas yra didelis ir ^siskundimų, kM jų likimu ^ s u o m e t padaro rezoliucijas, *ko reikmenų iki $500,000,000
i
•,
<.* A
r>- i •
•• •• ™ *. nei Kongresas, nei valdžia ne- k a d Volsteado įstatomas bu- vertes.
w
beveik netikėtas. Rinkimų agitacijos metu
" * *oajs> UC1 >*""*«* ue
+^AUf.,
,
. . 1 0 , . i *,, . . . . . .. 1 ^ ^ _ u * ^
rungtynės ėjo labiausia tarp Konservativistu ™*^
^ S S f S j S ^ T H
^L J " t ^
* ! T
ir liberalų. Pastarųjų vadas Lloyd George be' Kaip Kongresas, taip v a i - . J ™ * " " * * « atšaukti ar j * 48
valstijose,
daugiausia
Missouri,
I6#a, o ^Visconsin,
veik desperatines pastangas darė, kad laimė- <**"* yra Patekusi į fanatikų
* °™ V*™*F*Chėick ^afai febai, arabą*,
Net^ £drk ir Pa^fiko pakranžn
Bet
jus šiuos rinkimus. Savo dramatiškose pra- vples ir tik fanatikų narotos kasmetinės rezo- eio valstijose.
sakosi turįs 165 amžiaus. Jis,
kalbose jisai griežčiausiai kritikavo konservą ^ ^
P™°- Antai neįvyki- ****<* y « ™ žirniai beria- Beveik trečia dalis tų uki- į^^
pamonįš arabų skerdytistų vyriausybę, davė didelius pažadus iš- " • » « • * proliibicijai v y k i n t i , ^ I " * * * kada Wa^hingtone ninkų yra nariai ūkininkų s ISrll m., pamenąs, kaip
ne
vesti Didžiąją Britaniją iš nedarbo ir ekono- Kbngn*as *** «*tai skiria do- į • * ? * * *
fanatikai donuele\4torių organizacijų ir a- Jurgis til buvo Anglijos, o
minio krizio. Uoyd George, matomai, jautė, * i m l l s m i l l o n u d(>leriT*, *i pa-. m ^
Rodos, kas čia svarbaus bu pie penktadalis priguli prie Liudvikas XVI Prancūzijos
kad nelaimėjus šių rinkimų, jo partijai graso \ l l e ^ i e m s veteranams šelpti tų darbui tuo klausimu užsi- kooperatyvių
pienininkystės karaliais. Jis tflip-gi žinojęs
nie
visiškas susmukimas.
...
,
v , . . . , . Apie 5,000 paliegusių karo imti. Kiti tegul tuo daugiau 'ir pienininkystės produktų or Nepoleoną, kai tas buvęs jaurupinasl Svaigalai yra kenk-;Kanizacijų. Apie 150,000 uki n a s artiterijos karininkas.
Darbo partijos vadai gana saitai ir rimtai
,
, ,.
*
. . . .
T
,
,
.. veteranų kasdien €lncagos smingi sveikatai ir kišenidi. ,ninlcų interesuojasi vatos intt
Bet svarbumas yra didelis. Austrija, apie 50,000 parduoda
ruošėsi prie rinkimų. O vis-gi del to laimėjo.
. _ . ,
. ., .,
°
maišų kurie apsaugos drabu. . !..
..
. v. ° \ . - * .
v
gatvėmis bastosi, kad gavuis Čia einasi ne apie tai, tead naminius g^mlms.
m
'fthu nno kandžia Bet jei maiTą laimėjimą nulems siaučiantis šalyje nedar- . . .
'°
Beveik pu95 uMninkn y « S a s m a ž i a u s i a bu S apiplyšę,,
S ,aodie turtuoliai išgali getus"
V
,
:
.
j
,
.
,
•
•
kokio
nors
darbo.
Tuščios
jų
L
svaigalus vartoti, gi neturtė nariais kelių organizacijų.
jis jau netinkamas drabužiam*
bas ir labai geras darbininkų susiorganizavi..
^ j , .
. - / liai ^spaakeasėmis" pasitėnf.
L.
t
S.
dėti, nes kandis galės įsigau
..
. j v
x.. , . -• Pastangos. Didžiuma darbdan
ma.H. Pagaliaus, prie darbo partijos lanneji- .„ . , , ,. ,
...
ti.
DRABUŽIŲ
KANDIS.
Vlu
prohibicija
neįvykinama
ir
ne
. .*
' . x
i J ^
i
!• ,
atsako, kad tegul jais valJeigu negalima gauti maišų,
gali
but
įvykinta,
gi
valdžia
mo prisidėjo dar ir tas, kad tarp konservati- j d ž i f t r u p i n a g i
^ , v . , j . -t x - w i j 'paprasta
vyniojimo popiėra
y
tam vykinimfui kas metai Drabužių
kandis
vel
atsirait-.f
,
., ; v . .
vistų ir Liberalų ėjo perdaug didelės varžyti- K a r o ^
^ yeteranai
, , ^ . x bus fl?era, arba laikraščiai.
pasipiktinę, balsavo už Darbo partijos atstoJ daug pinigų išleidžia tik tuo ^ . A . . . . , j .
nės už valdžios šiltas vietas. Piliečiams tas ^
^ina.
Einasi
apie
tai,
kad
valdžiog
būV0 apgaukti
da. Seimininke,
kurikirminu-neima r
^
r .°
v u s daug ryškiai buvo matoma. Jie suprato, um„z„„nnaikinti tuds
per
.
,
, ,ka. tikslu, kad patenkinus "sau- žygių
*
.
į
atvykęs
vienas
'
vokiečių
f
• ,.
,
.
, , v .. . karžygiais, tautos ir valstybes
Kandis
per kandies
popierą nepigaus.
Užmušus
kirmdnux. ,
sųjų"
fanatikų
užsispyrimą,
kus,
vėliau
gailėsis.
kad Reikia
rinkimųpasakyti,
kova eina
ne
tiek
del
šalies
ir
„:~A•,
t>
i
.
.
.
.
jis
.
.
i . j ikad pastarieji
v
, , Anglijos
, rp •' griuomenės
o j a i s . Po karininkas
karo apie jųir hkus, gerai vartoti naftalino,
M
Kitas
dalykas,
tai
tas,
kad!
Nors
kandis
padeda
kiauzmomų
geroves,
kiek buvo
del pačių
vadųnelabo.
ym
užmiršta
parlamento
rinkimai
svarbus
vienTuo
tik vienoj
radio instrumentų gakuris tuoj visus užmuš. Taip
tuo
konstituciniu
priedu
be-.
šinukus,
kurie
išsivysto
į
kir-,
Po
karo
į
Chicagą
buvo
pačiai Anglijai, bet visai Europai. Del to tų minimo įstaigoj kokį laiką
gi^ galima
vartoti
paradicklorogalo
varžoma
gyventojų
laisj
minukus,
ėdančius
d
r
a
b
n
i
*
^
^
J
^
r
t
o
f
a
pamdicklororinkimų nekantriai laukta.
į buvo superintendentu. Karo
benzenė. Komparas 'patartina
Tolimesnių išvadų apie rinkimų išdavas j veteranai to žmogaus kai gy. vė. Tasai priedas yra kitiems per visą meto laiką, bet su va tQtl
konstitucijos , priedams kon- šiltu oru jos pasidaro labai f ' ^ e i g a k a s d e d a m a l
vi n
^ a m l r š / K i f b laiku buvo
.negalĮima daryti, nes dar neturime po ranka
5
tradikcijoje.
SųŠ&
!.,v\+\>.
.
veiklios
ir
kiaušinukai
d
a
u
g
i
^
^
J. Valstybių priešu. Kada agalutinu rezultatų.
.,;
Į tai atsižvelgus Amerikos greičiau išsiperi. Ypatingai | 9 " * * * d ( l ž ė s ' ypatingai
merikonai aarbdaviai karo
Darbo Federacijoje imama or- šiaurinėse valstijose kandis S e r o s grabužiams apsaugoti,
Prieš keletą metų Gorkis, gyvendamas už veteranų į darbus nepriimda ganizuoti organizacija tiksiu pasirodo gegužes, birželio, lie- r I C a n < i i s nemėgsta cedrinio mesieny, tikra bolševikų giltine buvo vadina vo, tas žmogus nei vienam prohibiciją kovoti. Tam tikfe- pos, rugpiučio, rugsėjo ir spa- !<i&io ' n e 6 & u ž n ^ a jaunus
mas, šilta valdžioje vieta, **rojiškas" bolše atsiliepusiam į jo ofisą ne lui bus legalės priemones nau- lį0 mėnesyse.
i ^ir n » n «kus ir jiems neduoda
vikų valdininkų gyvenimas ir pinigėliai ir į atsakė. Į savo vedamas įstai- dojamos. Rinkimų laiku orga- j Drabužius reikia užlaikyti išsivystyti. »
socialistą Gorkį paveikė. Jis tapo išrinktas į ga s jis priėmė apie 300 karo nizuotas darbas bus ragina- labai švariai, nuolatai šepečiu; V i s U s drabužius reikia gc
veteranų.
centralinį bolševikų vykdomąjį komitetą.
,
. ,
mas stovėti tik už tokius kan-! valant ir prieš saulę vedinant. r a i išvalyti t>riež saulę,
F
Deja, po kokio laiko jis pa didatus, kurie su fanatikais Reikia gerai išvalyti kampus,
- **" *' 6 jsg
Kongresas priėmė nepaprastai aukštų ta sitraukė iš to užsiėmimo. Jam nieko bendra neturi;
į siūles ir kišenius. Jeigu dra- -' •
'
=^
rifų įstatymą, del ko Europos spauda daug išėjus ir superintendentu ame
t ą judėjimą pirmutinė iš- bužiai turi plėtmų, kandis tuo- į Motina valo vaikui nešvapiktų žodelių Jungtinių Valstybių adresu pa rikonui palikus, karo vetera kėlė Missouri valstybės Dar jau į juos įsimes.
>ias ausis. "ScHmk, aš nekenleido. Aukštų tarifų įstatymo priėmimas turi nai kiti paskui kitus iš dar bo Federacija.
Vartojamus drabužius rei- čiu nešvarunlo! , , — "Mama,
Grūdas.
daug ryšio ir su ūkininkų reikalų gerinimo bo buvo paliuosuojami. Pasa
kia ir-gi dažnai iššukuoti.
ir aš nekenčiu!" Motina prakyta, kad jie nemoka darbo.
klausimu.
Per vasarą reikia padėti vi> dŽiugusi: ' ' O kodėl; brangu<{
Šiandie
tose
įstaigose
vos
ke
—
Kokia ministerio kaina. sus vilnonius drabužius ir ki- s a i ! " — 0 kad T&msta maBal. 26 d. Monte Kassino benediktinų vie li veteranai turi darbo.
Anglijoj nesenai mankštintą tus dalykus. Reikia juos ge- nė del to mazgoji".
Paliegę
karo
veteranai
reinuoline švęsta tos vienuolijos įkūrimo su kalauja darbo arba pašelpos. asilą apdraudė už dešimtį tuk- ! raį išvalyti ir nuo kandžių ap-,
——
^..
kaktuvės. Benediktinų vienuolynas įkurtas Ar tai ar kita turėtų jiems'stančių svarų. Tai yra maž- saugoti suvyniojant į popierąl ŠELPKITE BADO PALIES
1400 m. Iškilmėse pirmu kartu nuo 1870 m. pati valdžia parūpinti.
SRITIS
daug tiek pat, kiek kaštuoja ar sudedant į tam tikras dė- TAS LIETUVOS
dalyvavo Šv. l e v o ir italų vyriausybės atsto
žes, kur kandis negali įsigau- PER FEDERACIJOS SUDA
ministeris.
vai.
t i. Galima nupirkti tam tikrųiRYTUB KOBfITETUS.
PLATINOTE "DRAUOA
•

_J

RUSUOS LENKIJOS SANTYKIAI.

Nesunku yra įsivaizduoti, kokie gali būti
santykiai tarp rusų bolševikų ir lenkų "pul- f
kininkų valdžios'*. Kaip vieni, taip ir kiti tu
ri didžiausius apetitus kuodaugiausia sve
tinių žemių apžioti, o čia patys artimiausieji
kaimynai.
! ^, J ^ i !
Lenkai nuo seno yra žinomi, kaipo nesugyvenami žmonės, visuomet turį noro savo
kaimyną; vienaip, ar kitaip nuskriausti, o silp
nesnį už save visai pražudyti. Bolševikams gi
tokie palinkimai yra paprastas dalykas, nes
ja "mokslas'' verčia ne tik savo kaimynų, bet
visų pasaulį raudonais dažais* nudažyti. Nors
kažin kaip griežtai lenkai butų nusistatę ne
įsileisti bolševikiškos propagandos, vienok
jos išsisaugoti negali. Kaipo artimam kai
mynui visuomet didesnė bolševizmo nuodų
doza tenka.
Nepasilieka skolingi ir lenkai bolševi
kams. Jie neskundžia bolševikams gražių žo
delių spaudoje.
~
-• .-•*•* r-Ą
4

Tų dviejų valstybių santykiai yra įtempti
dar ir dėlto, kad ir bolševikai ir lenkų " pul
kininkų valdžia'' valdo maždaug panašiomisv
priemonėmis — diktatūra. Ir vienų ir kitų
visa galybė priklauso nuo kariuomenės. Abi
valdžios laikosi šautuvų pagalba, kuomet jų
pavaldiniai sunkią priespaudą kenčia. Len
kus valdo dešinieji fašistai, o rusus kairieji
komunistai griežtos diktatūros pagalba. Del
to santykiai tarp jų visuomet buvo įtempti, o
dabar dar labiau yra paaštreję.
Mat, lenkų valdžia sumažino bausmę tam
žmogui, kuris pernai Varšuvoje šovė į bol
ševikų atstovą. Bolševikai už tat supyko. Iš
Čia spauda gavo pradžią agitacijai viena prieš
kitą. Bolševikai savo laikraščiuose kalba apie
rimtą taikai pavojų. Reiškia, graso Lenkijai
karu, kurio Lenkija, žinoma, bijo, nes karui
kįlus, jos visa "karalystė" galėtų subireti.
Rusijoj ir-gi butų progos kruvinojo bolševiz
mo nusikratyti. Del to, nor s tarp dviejų dik»-»•-

1
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Stasius Budavas.

ŪKANOS
•DVIEJŲ DALIŲ APYSAKA(Tąsa)
Verutei skaudžiau daros. Užsnūdusi
Šukiene ant dukters peties nuleidžia gal>

— Hm... — vėl nuniuksi Zigmas ir
tikrai jau neberimsta.
Sttkiui gera progą.
— Ir tau kas dabar pasidarė. Pil
vas gai suskaudėjo?..
'
— Aš, gaspadoriau, biškį šį vakarą
noriu išeiti — greit pargrįšiu — prašosi
užklystas.
Verutės širdele trūktelėjo ir ėmė dau
žytis. Veidą užkaitino staigus karštis...
— Jau vėlai, kur čia beisi — miego
ti geriau — rytoj anksti prie vasarojaus
kelsim!..
Zigmas staiga nusimena. Lūpos iš
pvkčio susiraito kaip pašalusios grybos...
— Aš ilgai nebūsiu, gaspadoriau, —
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švelniau jis judina Šukį.
Verutę užčiaupė gilus skausmas ir
zirze. Jas pakeitė nauja pora parpiančių
ji tyliai prašnibžda:
— Nu jau, nesakyk: aš gerai žinau svirplių...
tavo parėjimą — stipriau ėmė putoti se
- - Aš dat nendrių...
Pro iškilusio lango skylutę trbbelėli
nis — o sakyk, kur esi? — staigia jo pa įlėkė nepažįstamos dainos aido liekana
— Miegot; hiiegot! Be jokių kalbų.
klausė ir tarkštelėjo į stalą šerią nugrauž ir jauno arkliuko žvengimas...
Veizėk, kM man tuoj eitum! — nenusi
tą pypkę...
Nuobodžios ir karčios minutės. Zig leidžia Šukys ir tiek.
— A taip sau...
mas vis nesiliauja ir graužiasi...
J i nusimena ir baisiai dreba. Tingiai
— Jau, tur būt, pas tą mergą? Nu
batve, prieš langus, retais žingsniais slenka prie savo lovos ir ruošias poterių
žinom...
;
prašliau&ė moteriškė... Verutei dar bai kalbėti. Bet... tylutėliai, tylutėliai atsise— Ne, ne, gaspadoriau...
siau susidaužė širdis ir išaugo biauri a- da,..
*
—A jau, nesigink...
j bejonė: jis eis pas ją...
i
Šukyg nusitraukia drėgną švarkiuką
— Teisybe, gasp...
\
— Leisk, gaspadoriau!... — galutinai ir drimba ant kieto, Suploto, pernykščių
— Ką čia šnek!.. — pertraukė čirkš- įkimba Zigmas ir laukia kas toliau bus. ruginių šiaudų mailo,.. Tuoj ir Šukienė,
damas senis — jau nemislyk, kad aš toks
Akimis tėvas aštriai nuduria Verutę
^— Eik, jau, eik — tik, veizėk, per
durnius! Palauk dar — tokius reikalus } naktis nesitrankyk — nusileidžia Šukys. ir storomis raukšlėmis suardo savo ruaš dar gerai išmanau!.. Ką tu iš jos ten (
Duslus atodūsis iškrito Verutei iš dą kaktą... Verutė greit nusitraukia sipasigausi: plika merga ir tiek — tik burnos. Zigmas pasigriebė kepurę ir išbėr jonuką, bliu«ę ir... viską pasideda lovojfe,
gero mėsos bačka — ėmė dar labiau kais go... Po valandėles Šukys pasirąžė...
prie ipat savo šono... Paskui užsikloja pla
ti...
j
— Nu, boba, eisim miegoti — jau čią antklodę... O smailios mintys, lyg ada
— Ne pas ją... — protyliais gynės cesas...
tos, ima smaigstytis galvoj... Retkarčiais*
Zigmas. - .
— Ak! — atsipūtė Šukienė — nei iš įkaitintos širtHee, nūsiverčia nejaukių
Šukiui greit užlindo kažkokia kita šį, nei tą sapnavau: kažką, ar, amžiną jausmų bangelė...
mintis. Vėl visi tylėjo. Verutės girdis, lyg atilsį, Mortelę mačiau... — pasitrynė šo
Biauri tyla* Parpia svirpliai ir kai —
ką tik užsuktas laikrodis, taksėjo smar ną ht ilgai nusižiovavo...
kada įsikiša kokia paklydeiė rausė. Šu
kiau...
— Verike, i r tu!... — judina ją tė kys šnypftčia ir savo į d u o t a i s nagais vėl
Krosriės tarpuose musių mažiau be- vas.
grando plaukuotą krūtinę...
. '

.••

>.*i
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-— Tėvai, ar tu nenori baltų marš
kinių parsivilkti? — niurna sapnuojančiu
balsu Šukienė.
Šukys tik sumykia ir apsiverčia ant
antro eono.
Vidun, pro langą, iš pietų skliauto
krinta kelios žvaigždutes; Lauke - sušvil
pia kažkas ir ton pusėn ne trakus vikriai
nubėga ta pati moteriškė... Verutę nupurj te kretulys...
j
J i visa virpa ir mintys kiijuojasi į
j vieną gabalą — apie Zigmą: jis tikrai išėjo pas ją... Valandėlę pažaboja abejo;
nes ir stengiasi kitaip galvoti.,
j
Parpia tie patys svirpliai. Tėvas, į
miegą gerai įsivaręs, šnypščia. Nemalonus
kvapas ima nosį erzinti...
Ve*utė įsiklauso: protarpiais ausyse
kažkas skambina ir garsiau tuksena šir
dis... Visi giliai miega.
J i tyliai, tyliai atsisėda. Save priden
gia antklode ir užsitraukia blkrsę, paskui
ir sijonuką,.. Vėl sėdi... Šukiai šnypščia
ir knarkia. Nuobodžiai tirpsta įkyraus
laiko trupiniukas...
(Bus daugiau)

•

Šeštadienis,

Biri

1 d., 1929
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Parapijos METINIS PIKNIKAS
Tradicinis Patenkinimas Gerb. Svečių. Nuoširdžiai Kviečiami Mūsų Draugai Ir Prie-

BIRŽELIO 9 D.. 1929, BERGMANN'S GROVE, Riverside, III.
•««>«}»»-

teijai — Aštuoniolikiečių- "Old T i m e r s . "

KLEBONAS ir KQMITETAS*.

<>«$>•

* trisdešimts dienų prieš jo iš nesius per tą penkių metų lai-, jas už nominale kainą gauna kintų, kas reiktų daryti su tais šiaudais, uždek šiaudus
važiavimą, kad jam butų iš ką.
kasmet nuošimčius dukart į jo dvynukais dantų dygimo — ir veikiai išsivaduosi nuo
duotas prieš išvažiuojant. PirLiepos 1 di naujas natūra- metus i r be to, gali tikėtis iš- metu, kad jie butų ramesni; savo kankintojų. O daržo saJ miaus leidimai buvo pasiųsti lizacijos įstatymas įeis galėn lošti žymesnę sumą. Paskola mat, anksčiau vienas jo ku- vininkas gavo patarimą: duok
Kad kalba slidžiau jam eitų,
Prof. Kampininkas
Bumba tęsia: "Šimtą kartų, paštu ir aplikanto šeimyna ar ir tas įstatymas turi aprūpi- grąžinama kasmet lygiomis dikis jį baisiai prikankinęs Tamsta jiems truputį alyvų
"Šaukėm jums: draugai, au- ba draugai galėjo j a m pasiųs nimą, kuris aiškiai išdėsto iš-Į dalimis. Paskolos lakštai bus savo rėkimu: daug naktų pa aliejaus ir su dramblio kaulo
ti. Bet dabar taip nedaroma vykimo iš J . A. Valstybių, j išleidžiami nuo liepos pirmos likę tada nemiegotų;
kittfs lazdele švelniai trink mažu
kokit,
Ateivis turi asmeniai nuvyk Aprūpinimas tfiko, kad vieno f dienos š. m. po 100 litų, o pi skaitytojas klausė, kaip jis čiams žandelius ir dantų srac
" N e centus, dešimkes duokit!
ti į Imigracijos ofisą, kurį rueto arba ilgesnis išbuvimas rmasai pasirašymas ant šių galėtų savo daržą nuvalyti genis. — Mažute klaida: spaus,
"Buržuazijai malšinti,
aplikacijoj pažymėjo.
kaipo užsieny prieš padavimą pilie- lakštų bus atidengtas jau bir- j nuo skėrų bei žemės utėlių tuvėj sukeitė atsakymus: vie-i
"Ką. mus pUve ima tvinkti,
patogiausią, ir gauti sugrįžimo tystės prašymo, pertrauks at- želio mėnesyje.
I Tėvas rado laikraščio atsaky nam įdėjo antrojo atsakymą^
" J ą reik būtinai nuveikti,
4
leidimas
bus
pasiųstas
užsieeivio
rezidenciją
J
.
A.
ValstySpėjama,
jog
vyriausybė
muose
tokį
atsaką:
apklok
" P a s k u i ofise, atsteigti,
o antrajam — pirmojo.
leidimas
bus
pasiųstas
užseibėse natūralizacijos tikslams, pritars šiam paskolos suma- Tamsta juos nafta pirmirky"G."
" K u r s , štai, lentomis apkaltas,
nin ateiviui, bet jis tą turi iš Tas pats, jeigu ateivis gyven- nymui ir duos savo sutikimą.
. . Lig but grabas mum
s sukal
anksto aprūpinti, pranešant tų daugiau kaip šešis menePaskolos projektas pristatas.
PROLETARINĖ VISŲ GALŲ
SSfci.
Imigracijos
ofisui
prieš
išva
sius,
bet
mažiau
vienus
metomas
Savivaldybių
Departa. . Jus-gi murksot apsiblausę
KONFERENCIJA.
,?
žiuojant
tus
savo
gimtinėj
šaly.
Bet
mentui.
K.
M.
V.
I.
B.
"
R
.
"Ko-gi laukiat? — aš jus klau
Sugrįžimo leidimas yra ge vistiek ateivis turės progos į\
SIU »>
(Tąsa)
ras šešiems mėnesiams, nors rodyti gerą^priežastį išbuvimo
Prieš kelias dienas buvo ra..
Perversmas t a d nebeįvyko. Bumbą prakaitas išpylė,
leidimai trumpesniam ir il užsieny ir teismas gal jam syta, kad Alytaus pradžios
.•
I r draugų laisvų neblikp.
Lig b u t ' bėgęs visą mylią.
gesniam laikui išduoti.
duoti Amerikos pilietybę. IŠ- mokyklų inspektorius, p. Br.
Keturis iš jų sušaudė,
"Žinot, draugai, pasakysiu,
Sulig naujai rengiamos Taksų Systemos, tak
Jeigu ateivis nori pratęsti buvimas daugiau šešių mene- Sirutis, kaip sakėsi, pametęs
4
'Paskui ir kitas išgaudė:
sai ant-nuosavybių, properčių, gal užsivilkti iki vė
" J u m s paslaptį at'darysiu.
leidimo laiką, pirm negu su sių, bet mažiau metų, neper- 33,000 valdžios pinigų. J o bu. . Kurie nespej.
pasislėpti,
laus rudens, arba gali susidėti net ir dvigubas mo
(Kei Vi ima ašaroti),
grįžimo leidimas išsibaigia, trauks rezidenciją naturaliza- te perduodant inspekciją nau..
Arba Rasiejun pabėgti,
kėjimas kitą pavasarį. Todėl neatbūtinai reikia pra
turi tuo tikslu paduoti pra cijos tikslams, jeigu ateivis jam inspektoriui Vaniliauskui,
"Fondas fašistams kovoti
" T i e šiandie uniformose
dėti taupyti pinigus, kad prisiartinus laikui taksus
"Senkaj senka, matos dugnas šymą Commissioner General gyvens kitose šalyse, ne vien p- Sirutis išbėgo j virtuvę ir
" Trockį garbina Varniuose.
mokėti, turėtumėt užtektinai spas^bo juos apmokėti.
niekam
nematant
išgėrė
acto
"Ureit paliks kaip tasai bub- of Ininugration, Washington! gimtinėj šaly.,
.
"Matot, draugai, koks likimas
Taigi kviečiame namų ir lotų savininkus atsi
D.
C
.
R
e
i
k
i
a
pasiųsti
su
pra
Sugrįžimo
leidimų
kaina
y- bonkutę. Alytaus I I nuov. teinas.
"Mijs draugų, koks padūki
Symu
ar ,a
su r
lankyti ir pradėti taupyti, išsiimant knygute mūsų
> *
aplikacija
g l ! r a $3.00. Ateivis su aplikacija smo tardytojui sutikus, jis pa" F o n d a s - kaliniams vaduomas
bankoje.
i žimo leidimas ir trys doleriai, turi pasiųsti pinigus krasos j guldytas ligoninėj, bet laikoti
"Klerikalų ir buržujų,
tJeigu ateivis, paduos gerą ženklu arba "express moneyiums policijos priežiūroj. 'R.*
"Ir-gi
reikia
reformuoti.
Su pagarba, .
" T ų budelių prakeiktųjų."
priežastį,
kodėl
prašo
pailgiorderiu".
Tą
aiškiai
apUkaci-\»
—
Kei Vi didžiai minia rušria " K ą jus davėte ik šioliai,
nimo, leidimas bus pailgintas. jos forma 631 paaiškina. Ne
"Atvirai sakysiu, broliai,
Taręs šita smogė kumščia:
Imigracijos įstatymas lei siųskite' pinigais — bus su
"Keikia-gi mums kas d a r y t į *'Neužtenka — duodu žodį,
»i •" * ^
džia ateiviui išbūti užsieny me grąžinti.
(#ia jis pilvą savo rodė),
" K a d budelius suvaldyti!"
Mažutė klaida.
tus arba dviejus metus ir ne
>.
, F. L. I. 8.
Buržuazijai
nušluoti
Bumbai net plaukiai pas'šiauVienas laikraštis prarado
būti J . A. Valstybių gyvenI
r
kalinius
išvaduoti.
se,
buti J . A. Valstybui gyven KAUNO MJESTO GARAN- * į senu, ištikimu skaitytoju
i</-i
Gera
jums,
kad
esat
sotus
Kaire gripštelę s pakaušį
toju ir kaipo nekvotinis imi- TUOTA V i p A U S PASKO- i r ž t a i k a i P : vienas tėvas pra" Matau čia net ir pilvotus
Žingsni metęs į vidurį,
LA KANALIZACIJOS IR įl*£ k a ^ laikraštis jam paaišaA „
, ,
.. . , gruntas. Ko ateivis negali suDešine aldieeiams dure:
VANDENTIEKIO REI
O mums valgyt a r nereikia f °
.
. _
, r•
"Jus, aldieeiai, proletarai,
.<M„O„ „ ; u ^ + •
-i • i prasti, y r a taktas, kad jo paKALAMS
359
'Algos,
kelionės,
nakvynės,
"Mes-gi jūsų komisarai.
Musų pilvas taip pat veikia; i r , .
.„, .
, .
—
' E d a centus paskutinius.
" M Ų S pareiga y r ' sakyti,
ilgintas išbuvimas
trukdys
Gegužės mėn. 8 dieną Mie<*f
..
Kad
nereiktų
aimanuoti,
pilietybės
Ameriko*
Jųs-gi pareiga — klausyti.
rodyti, kadgavimą.
jis nuolatai
gyve-' sto Taryba y r a priėmus gana
Jums
reik
dikčiai
da
aukoti:
u Kei
ir.
pilietybes
aplikantas per
turi penpa svarbų nutarimą, būtent, ka
Vi mums atpasakojo,
no
J . A. Valstybėse
..
4 SPYDŲ PRIEKIN TRANSMIŠINAS
Tada grius klerikalizmas,
Kaip d a r y r a Lietuvoje,
nalizacijos
i
r
vandentiekio
kis metus prieš padavimą na
..
Valio, Valio bolševizmas V'
—- S A V I N I N K A I
Melo čia n e i trupučiuko."
tūralizacijos peticijos. Teismai statybos reikalams išleisti ga
Ir išmetęs da stikliuke
(Pabaiga bus)
Carl Wainoris
Joseph Bagdonas
sprendžia, kas sudaro nuola rantuotą iš šešių procentų, tri
tinę rezidenciją. Bot daugu- jų milijonų aukso litų paskoSteve Rumchak
John Slegaitis
moj atsitikimų ateiviui pilie- j lą su kasmetiniais išlošimais,
tybė būna atsakyta, jeigu jis kuriems skiriama kasmet 75,Peter Novak
Charles Waszak
UlBBEBi!!
išbuvo daugiau kaip šešis me j 000 litų. Pirkęs tas obligaci j
SUGRĮŽIMO LEIDIMAI.
į r a š y t i po juo prie notaro ar
ba kito oficieriaus, kuri s au- 8HIIIIIII||||||||||Ulll!llllllU!IIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllllllIIIIIIIIIillllllllllllllllllll!lll£

Prašau Į Mano Kampeli j

^

ATYDAI LIETUVIU

•

ĮVAIRENYBĖS.
'

•

• "

Joseph J. Elias, Pres.

i-

UN1VERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted Sti*.

W

GRAHAM

PAIGE

SVETIMŽEMIį) KLAUSIMAI.

Kas met Imigracijos Biuras
gauna nuo 120,000 iki 140,000
sugrįžimo leidimų aplikacijų.;
Bet šiuo laiku gauta daugiau-'
sia aplikacijų. Tik per vieną
savaitę, baigiant balandžio 20
d., apie 4,200 gauta aplikacijų, tas reiškia apie 700 į dieną. Bet iš tų apie 100 į dieną
buvo sugrąžinta prašytojams
dęl visokių klaidų. Galima ma
tyti, kaip t a s sugrąžinimo
darbas trukdo šį leidimų dar
bą. Klaidos, kurios dažniausia
pasikartoja, yra sekančios:

tonzuotas prisiekdinti lamo, ! |
nes, ir tas žmogus i r g i turi
pasirašyti po tuo afideivitu ir J
uždėti savo antspaudą. Labai
daug aplikacijų neturi šitų
notarų parašų ir antspaudų, i
Kituose atsitikimuose notaras |
antspaudą uždeda, bet užmirš |
ta pats pasirašyti.
3. Instrukcijos aiškiai sako,
kad aplikacija turi paminėti, i
ateivio paskutinį įvažiavimą

tų apdengta. Nepaisiant kiek
instrukcijų duota, labai daug
aplikantų pasirašo vardą ant
fotografijos užpakalio arba vi
saį nepasirašo.
2. Aplikacija netinkamai notariuota. Aplikacija yra afi
d c h i t a s ir aplikantas turi pa-

dokumentus,
pakalbėti
su
kreipkitės šiuo adresu.
|
draugais ir pažįstamais, kad
tik butų galima sužinoti tik
ras informacija;?.
Ateivis turi asmeniškai išgauti
CHICAGO, ILL.
E
sugrįžimo leidimą.
*x • • *
r,„««;^; = Jonas Sandarus Prezidentas, Jttozas Vilimas, Iždininkas S
Ateivis
turi; ~.wi«~*;
paduoti sugrjziJuozas J. P<dehas, Sekretorius, 5944 S. Mozart St.
mo leidimo aplikaciją nors K , , , , , , , , , , ^ , , , , ! , ^ , ^ ^

į J. A. Valsty Dės. Daug ateivių |
užrašo pirmą atvažiavimą h-J
taip trukdo dalykus.
!I
4. Dažnai pašalima išduoti I
1.
Aplikantas
nepasirašo
vardą ant abiejų
fotografijų, sugri&mo leidimų todėl, kad I
kas reikalaujama, arba klai ant ateivio paduoto laivo to 1
v
,.
.. . s
dingai pasirašo vardą. Vardas , .
laivo surase negalima rasti 30 5
turi būti parašytas skersai
„ m ,.
, .
' S
kiekvienos fotografijos bet ne vardo. Todėl yra labai svarbu g
tokiu būdu, kad išvaizda lik pilnai peržiūrėti visus savo

GEDIMINAS
uilding and Loan
Association
4 4 2 5 So. Fairf ield Ave.

I

CHICAGO, ILL.
Šiuomi pranešame Visuomenei ir Bendroves |=
Nariams, kad GEDIMINAS BUDAVOJIMOir SKO- |
L1NIM0 BENDROVE (SPULKA) I-mą dieną Bir- i
želio (June) 1929 m. perkelia savo Raštinę (Office) |
iš buvusios F. Stasulio vietos 4405 S. Fairfield Ave. g
i Naują Nuolatinę vietą 4425 S. Fairfieki Ave. šis {
namas
P e r e i n a 1 N a u J a s r a n k a s i r savininkas duoda =
Bendrovei Kontraktą ant ilgų metų laikyti pastovioj |
vietoj savo Rastine.
.
į . . f.
. \
, ...
*
, . ,. , .
=
Susirinkimai bus laikomi paprastai kiekvieną ~
T r e č i a d i e n į (Seredoms) nuo 7:30 iki 9:00 vai. va- g
k a r e T a u p y m o i r paskolos arba kitokiais reikalais l

Į Gediminas Bmlding and Loan Ass'n f
4 4 2 5 So. Fairf ield Ave.

1

I

I

KAINOS $885.00 I K I $2,195.00 F . O. B.
1. Inžinas y r a Graham Paige išdirbystes, 6 cilindrų, L-head, 29.4 arklių jėgos, 7
main beringų, inžinas ant keturių kojų ir roberinių paduškaicių. Pamatas, turi Lanchester vibration damper, naujas pridečkas ant šio karo, kad sulaikyt judėjimą arba
virpėjimą inžino. Važiuojant iki 60 mylių per valandą, nesigirdi jokio balso arba vir
pėjimo.
2. Inžino visi beringai aliejuojasi su pumpu tiesiog nuo paties inžino.
3. Electros systema, Delco — Kerny.
4. Keturių spydų priekiu trensmišinas, du high spydai.
5. Visas reikalingas tulšis gaunate su karu, veltui. Taipgi extra ratą ir bumperius.
6. Turim dideli pasirinkimą vartotų ka ru, nuo $25.00 iki $1,000. 1929 Nash, 1925
Cadillac, 1927 Essex, 1926 Studebaker, 1926 Dodge ir daug kitų, visus garantuoja sa
vo vartotus karus. Ateikite ir pamatykit.

Archer Motor Sales
Telephone Yards 0699
610 WEST 35th STREET
Kurie interesuojaties pirkimu naujo autompbiliaus telefonuokit, o mes
duosim demonstraciją veltui.

*

y

t

•

^k-

=

LIETUVIAI AMERIKOJE
•

KENOSHA, WIS,
Pataisymas.
"Draugo" 127 nū'm. skel
biant aukas Girkalnio bažny
čiai praleista trijų aukotojų
vardai, kurie buvo antroj laI*> pusėj, būtent Juozas Kar
bauskas, Vincentas Karcauskas ir Stanislovas Jocius.
Su gilia pagarba
Jonas Valauskis.
Red. pastaba. Keliais atvejais jau buvo prašyta: korėspondencijas, aukotojų vardus
ir t. t. rašyti tik ant vienos la
po pusės.

i

Kolonija nor s nedidelė, bet
gražiai tvarkosi
Gegužes 26 d. teko dalyvau
ti parapijos vakarienėje. Sta
lai tfuvo puikiai paruošti, šeimininkės vaišino svetelius ?
vairiais užkandžiais.
Vakarą Vedė p. Zuklis.
Kalbėjo vietinis klebonas
kun. P. Gelumbis, svečiai kun.
A. Briška ir p. B. Jovaišas,
vykstą į Lietuvą automobiliu.
Vakarienei pasibaigus, pra
sidėjo štMai.
Parapija turi gražią bažny
£į a įr kleboniją, taip-gi darbštu, energinga kleboną, kuris
visu yra gerbiamas ir myli
mas.
Namiškis.

,

D RAD C S S

am

po antrųjų š'v. Mišių, tikslu tu $1.90, V. Norvaišas — $1.90,
rėti 3d birželio ^fiarciunku1- A. Senkus — $1.90, B. Matulų" atlaidus ir po šių pamal zas — $1.89, M. Ragainienė—
dų Apaštalystes Maldos Bro $1.85, L. Vilciauskiėnė —
lijos konferenciją mojcyklojė. $1.85, J. Klikuniene — $1.80,
Visas šias knygas galima gauti
X ft'yt tuojau po sumos bus T. Zaurienė — $1.80, A. Motu"Dievo Kūno" iškilmingoji zas - $1.80, H. Birijotaitė d r a u g o - k n y g y n e 2334 So. Oakląy Ave.
Chica 0 I U m 0 I S
* '
'
prdcfcsijA. Jeigu nebus lietaus, $1.75, Jonas Krotkus - $21.75,,
_, iT . v
tai procesija isei s į gfittVę ir num. 395 — $1.75, O. Pašiau-! .
KaunaS K a u n
ini
3
S u VaiZ
° ™S ? f
™
"
bus paruostos koplytėlės ties skienė - $1.70, M. Stankelis
* **J«r n i i • d.i C Ri
ganto prakalba. Ant gražios
^
į į ^ 62 Kaįna
_ 75c.
seserų namu, parapijos darže - l . , 0 , K . Paplauskis - $1.65, j
E. Pocienė — $1.65, B.. Pešti- Kelionės Įspūdžiai. Paraše Kum Pr. Vaiir ties klebonija.
X Po procesijos tuojau ninkaite — 1.65, A. Kazanaustukaitis 1928 m. Daug paveik
slėlių. Kaina
$1.50
bttfe trunuTutis mėnesinis Ko- j kas — $1.65, M. Zauta — 1.63,
legljos ftemėjų 19 sk. susirin-'Į A. Kruševyčius, — $1.61, Jeva Kelionės Įspūdžiai. Parašė Kun. Pauliu
kas. 330 pus. su 425 paveiks
kimas, Aušros Vartų mokyk: Bitinas — $1.0, S. Budaitis—
lais. Labai dailus aptaisai
$1.6Q, A. Stanevičius — $1.60
loję.
Kaina
$3.00
X Po pietų* 1 vai. Šv. Ka J. Šarkienė — $1.60, O. Čer- 29 Tarp Eucharistinis Kongresas. Parašė
Kun. Pr. Bučys. Pusi. 244, su
zimiero vyru ir moterų susi- nauskienė — $1.55, M. Burakelionės į Australija žemlapiu.
rinkimas parapijos svetainėje, j * * - $1-50, O, Radomskienė
Gerais minkštais aptaisais
$1.50
X f* mišparų Akademijos!- $ L 5 0 > A ' KamarauskienėKietais aptaisais
$1.00
oRemeju
-• 10
IA kp.
i mtaesuus
^IU. •«:„ susu
„^c,: J$1-50,
Jereckienė
—
$1.50,
nuJ Jj £ _ J j ^ *
^ Komunistai I r J u uodega-Socialistai. Cia

"Draugo" Knygyno
Katalogas.

rinkimas mokykloje.
I V I ^ TJ . Valionis
vlu*m!L ***
yra gerai įrodyta koks yra
—$1.45,
—TTTT
$1.45,
X Aušros Vartų bažnyčiai Z. Kamarauskienė
valioms— —
$1.4o,
skirtumas tarp socialisto ir
$1.45,
J.
Kamarauskienė
L45 J
irm " ši met ketvirt vir- *
— $D. Pet> komunisto/Parašė EkonomisKoncertas.
Knistautas — $1.45,
pirmąjį sių nie ų e vi \
"įK n į s tautas — $1.45, D. Pet- •
t a s Leonas Krange. Chira"VVaukegan School of Music
saus dešimtuko s v e n t a d i e m a i s f ^ ^ . __ ^
A..G«Mgo. Pusi. 49. Kaina
10c.
rengia koncertą nedelioj bir
vokeliuose įteikė kolektos se- . ^ . ^ _ ^1Ab y žalimas — Kopernikas ir Galiliejus. Parašė A. M.
MŪSŲ ŽINELĖS.
Taratutienė — <ti
$1.40
kantieji:
L$1.45,
i i ( : HH. rPoJin+u^A
AO
želio 2 d. Slavokų salėj, prie
J. Pranokus - $2.25, nume- j M p a p l a u s k a s _ $1AOy n u m . ' < Pusi. 132. Kaina
8c.
j# st. Pradžia 7:30 vai. vak.
West Sid*. — Vainikų Die ris 100 - $2.20, V. Radzevi-1 m _ $ 1 4 0 K L a b a n a i l s k į e . Kosmos. Gamtotyros ir jos šalimų moks
ios muzikos mokyklos vedėV«
A r t r\f\
T> _ 1
1
'
noje' ' West Side Labdarių 7 čia
$2.20,
Bardauskas
lų laikraštis. Gamtos tyrėjų
nė — $1.35, P. Atkočiūnas —
jas yra p. N. Kulys, Chicagos
ir mėgėjų būrelio rašomas.
kp. gražiai pasidarbavo, da $2.20, J. Šarka — $2.15, V.! $1.35, num. 402 — $1.35, D.
1$r. Mykolo par. vargoninin
1-2-jų (1920-1921) metų 4-5
lyvaudama pamaldose ir rink Mikšis — $2.15, num. 199 — Jankevičius — $1.35, J. Pet
kas.
sis (paskutinis) sąsiuvinys
liavoje. Viena iš pirmųjų pri $2.15, E. Palučis — $2.13, M. raitis — $1.30, J. Petrauskas
Rap.
(su abiejų metų bendrų tu
buvo į kapus ir ilgiausiai tę Stumbrienė — $2.10, O. Jodi- — $1.30, P. Straukas — $1.30,
riniu). Turtingi mokslo išve
sė savo darbą.
kiene — $2.10, A. Dačiolas — E. Černauskaite — $1.30, J .
džiojimai, kaip tai Pr. DoviX Šiandie 7:30 vai. vaka $2.10, M. Radzevičiene — 2.10,
daičio ir kitų mokslo vyrų.
Kaunas 1922 m. Kaina
50c
i
re, Aušros Vartų bažnyčioje J. Juzėnai — $2.06, num. 386
$1.30, S. Cibuls- Kunigas Dvidešimtojo amžiaus visuomeprie — $2.06, N. Šarkauskienė — Kalvaitis
; Kelionėje prisėjo karts nuo prasideda iškilmingos
— $1.30,
Strauka
nėję. Parašė
M. Krupavis — j™tmoz
num.P.420
- $1.25,
Viešpatija.
Parašė A. Jakštas.
įarto apsistoti. Ilgiausia bu Šv. Jėzaus Širdies pamaldos, $2.05, J. Piliutienė — $2.00, kis $1.28,
$1.30, J . Girskis — J . Girskis! fcfc
Kaunas.
Pusi.
51. Kaina
Kaune 1919. Ši knygutė
labai . . 20c.
vom apsistoję Niagara Falls kurios tęsis visą mėnesį —* Uum. 272 — $2.00; 11 Petro- M. Pilypavičienė — $1.25, nr.
gražiai ir aiškiai nurodo kiek
į a s kun. Gelumbį, šv. Jurgio penktadieniais ir šeštadieniais laitienė — 2.00, F . Jereckiute 103 — $1.25, H. Petrauskaitė
Bažnyčia yra prisidėjusi prie
vakarais, o kitomis dienomis — $1.90, P. Žebrauskas — — $1.20, E. Radzevičius —
lietuvių parapijos kleboną.
kultūros kėlimo žmonijos
$1.20, J . Rokienė — $1.20, A.y
tarpe. Pusi. 23. Į£aina ...;.,
5c.
r
u
Naujalis — $1.20, V. Jaukštis ' &un. Jonas BalvoČiuš-derūlis. (1Ž42 —
— $1.20, O. Budaitis — $1.20, 1915) Jo gyvenimas ir biografija.
ParašS A. Jakštas. Kaunas
P. Černauskas — $1.20, K. Va
1919. Pusi. 23. Kaina
5c.
lionienė — $1.20, PaulauskaiKišeninis ŽodineUs. Lietuviškai-angliškas
$1.15, num. 262 —$1.15, M.
ir angliškai-lietuviškas. Pusi.
Bitinas — $10, num, 521 •—
160. Kaina
$1.25
$1.10, A. Bardauskutis — $1.10 Kūno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaune 1920.
M. Daugirdiene" — $1.50, O.
Pusi. 13. Kaina
. . ; . . . 10c.
Bardauskaitė — $1.05, A. Radzevičius — $105, J. Palevičia Labdarybės Tvarkymas. Kitur ir Lietu
voje. Parašė Kan. K. Paltaro
— $1.00, Bagačiunaifre —$1.00,
kas (dabar vyskupas). Kau
J, Atrašfeevičius — $1.50, nr.
ne 1920. Pusi. 22. Kaina
10c.
410 — $100, Masalskiene — Lietuvių - Anglų ir Anglų-Lietuvių Žody
nėlis. Kaina
$1.25
'$1.00, O. Lobikienš — $1.00,
J. filiumeraitis -U $1.00, Jur Lietuvos Atgijimas. Parašė Dr. J . Toto
Padekite savo pinigus ant musį Aukštų Pirmų Morgičių, ku
raitis. Chicago 1922. Pusi
gis Dorinąs $1.15, S. Stočku12S. Kaina:
rie uždirbs Jums 6%.
nas — $1.05, D. Petraitiene—
Kietais viršeliais
45c.
$1.35, P. Labanauskiutė —
Popieriniais viršeliais
35c.
$0.60, B. Palučis - $0.70, E. Lietuvių Dainų Literatūros Istorija. Pa
Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų Laivų ir parūpi
Juozaitienė — $0.90, num. 397
tašė M. Biržiška. Vilnius.
name reikalingus dokumentus del išvažiavimo ir sugryžimo.
Pusi. 118. Kaina
60c.
j — $0.78, J. Nevadomskis —
Į $0.90, R. Nevadomskis — $0.90 Lietuvos Geografija. Aprašyta-: Tiietuvos
gamta, oras, upės, ežerai, kal
(Smulkesnes aukas įdėsime
nai, augalai, gyvuliai ir tt.
Kapitalas, Perviršis ir* Nepadalintas
drauge su antrojo ketvirčio
Parašė M. Biržiška, Vilnius
meto
aukomis)..
Tuntas $ 4 2 5 , 0 0 0 * 0 0
Lietuvos Mokykla. Laikraštis mokymo ir
auklėjimo dalykams Pr. Dovy
BANKO T U R T A S VIRŠ
daičio leidžiamas. 2 ir 3
(1919 ir 1920) metų 2-ji kny
ga. Kaune 1920. Kaina
50c.
Lietuvos Istorijos Pradžiamokslis. M.
:
Biržiškos. Vilniuje 1919.
Kreipkitės su visokiais reikalais laiškų arba ypatiškai:
Pusi. 109. Kaina
40c.
Pirm. A. Nausėda
Lietuvių Kalbos Gramatika.
Parašė J.
1024 Center St.
Damijonaitis. Kaina
40c
Tel. Lincoln 3044
Lietuvių Kalbos Gramatika-Etimologija.
Rast. P. Fabijonaitis
Pirmosioms mūsų aukštesniosioms
2131 West 23 Place
mokslo įstaigoms. P. Kriaušaičio ir
Ižd. Kun. F. Kudirka
Rygiškių Jono. Vilniuj 1919. Kai
2334 So. Oakley Avė.
na
60c
Lietuvos Kariuomenė.
Knyga su labai
AGITATORIAI;
gražiu skūriniu apdaru. Ant slidžios
gero s popieros su daugybe paveikslų.
Kun. K. Matulaitis
Tinka salionams Pusi. 176 1919 m.
2334 S. Oakley Ave.
55 Paauksuotais lapais
$2.00
A. Valančius
80 Minkštais aptaisais
$1.50
1226 S. 50 Av., Cicero, Ll.
35 Popieriniais aptaisais
$1.00
J. Dimša
Lietuvos Literatūros Istorijos Konspek
Banko valančios: Kasdien nuo 9 ryte Iki 4:00 p. p.
901 West 33 St.
tas. Sofija Čiurlionienė. 1918 m. pusi.
50. Kaina
15c
I tarninkais ir SiibStoKHls nuo 9 ryte iki 8:30 t*k*te.
M. Šlikas
Lietuvos Isterija. Parašė A. Alekna. Tre
10555 So. State St.
čioji laida su 11 paveikslų ir 4 žemVisokiais Labdarybės rei
lapiais. Kaune, 1920. Pusi. 73. . . 40o
kalais kreiptis j valdyba arba
Lietuvos Istorija. Ketvirtoji trumpesnio'agitatorius.
ji laida su keturiais spalvuotais žem

WAUKEGAN, ILL

CHICAGOJE

NIAGARA FALLS, N. Y.

PASKOLOS ANT NAMŲ
GERIAUSIOMIS SĄLYGOMIS

$3,500,000.00

State Bank

2201W. 22 Street

Kampas Leavitt St.

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

lapiais. 31—40 tūkstanti*. HHfcJfc
1928. Kaina
• 50c
Lietuvos Istorija. Paraše Antaną* Alek
na. Praplatintoji laida su keturiais
spalvuotais žemlapiais. fcfttim 1919.
Pusi. 263, popieriniais a|kl kaina 7' •
Lietuvos Istorija. Vadovėlis pradedamomosioms mokykloms. Su paveikslė
liais ir žemlapiu. Prano, antrasis lei
dimas Vilniuje 1914. Pusi. 92 Kainav

..•

• • • M . Tvv/

Lietuvių Literatūros Istorijds Santrauka.
M. Biržiška. Vilnius 1919. • Kaina 15c
Lietuvos Ūkis prieš didįjį kar%. Albino
Rimkos. Statistikos tyrinėjimai Vil
nius, 1918,'pusi. 115. K a i n a ^ . . . . 70c
Lietuvos visuomenės ir teises istorija.
Sekdamas Stanislovų Kutrzebų para
šė Augustinas Janulaitis. Tilžėje 1920
Pusi. 218. Kaina 80c
80c
Lietuvių Rašybos Vadovėlis Parašė Liu
das Gira. Vilniu s 1918. Kaina 40c
Limpamosios Ligos ir kaip nuo jų išsisau
goti? Paraše D-ras A. Vileišis, Kau
nas, 1915. Pusi. 164, kaina
30c
Literatūros Teorija. Vadovėlis aukštesnio
šioms mokykloms. Trečias leidimas.
Kaunas 1922. Kaina
60e
Logikos Evoliucija. Parašė A. Jakštas,
Kaunas. Pusi. 15. Kaina
10c.
Logos. Filosofijos laikraštis. L2-jų, (19211922) metų 3-sis ir 4-sis sųsiuviniai su abiejų metų tu
riniu. Kaunas, 1922. Kaina
50c.
Mandagumas. Parašė kun. A. Staniukynas teologijos daktaras. PdsL
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. PusL 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 Stiudai. Skaitymai, tėvams,
pradedantiems dirbti mokyto
jams ir mokytojų kursams.
Vilnius 1919. Kaina . . ^ . , , . . . „50c.
Mokslo Pasakos. Pr. M. Mašiotas. Su 23
Piešinėliais, fol&eje 1920. Kaina 25c!
Moteryste I r Šeimyna. Žiūrint į šiedvi is
filosofijos kertės. Iš vokiškos
kalbos vertė 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 Partijas I r ko *fe Ndri.
Parašė Meskus. Kaunas 1923.
Kaina
5c.
Mūsų Vargai. Maironis Masiulis* Labai
graži poema. Pusi. 150. Kaina . . 45c,
Padangėse. Eilės. Paraše Juozas Sakalas
ir Dasaitis. 1921 m. Pusi.
125. Kaina
, . 25c.
Paišymo Metodikos Bruožai. Joje 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 Socijalizmų. Parašė P. G. Bos
ton 1917. ivama r.
lOc.
Pilnosios BlaiVybSs Katelrjimas. t a g a l 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 dau& paveikslėlių. Kaune
1922. Pusi. 138. Kaina ,
65c
Planetos ir Žvaiždėis, trumpas astronomi
jos vadovėlis, pagal; K. Flammario-ną. P&raSė J . Gerutis.
Antra laida Kaunas 1920.
Pusi. 87. Kaina
30c.
Plokštine Trigonometrija. Pilnas siste
matiškas kursas. Teorija ir
uždaviniai. Sustatė A. Jakš
tas. Kaune 1920. Pusi. 156.
Kaina
$1.00.
Pasakojimai iš Gyvulių GfyVenimo, su 38
paveikslais. Vertė M. Lftųteikyte, Marijampolė, 1922. Pusi.
81. Kaina
30&
Psichologijos Vadovėlis. (Makyktoms ir
savamoksliams) su piešimais.
Pr. Oelpanovo, vertė J . Ge
dminas, kaunąs 1922. Pusi.
164. Kaina
750.
;
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3

J
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d., Cernausko Darže, Justice, Hl< Muzika, šokiai, Žaidimai. Sporto Rungtynės It Visokie Įvairumai. Pradžia U
Valafldą ltyt&. Visi Kviečiami,
•

• •

.

LLJL

e

c
O
e
i-

c

i

t

2
i
4
1

Vaeilakas 3b
Urbikas 3b
Mikalas l b .
Zukaras tj
t p

•m

0
6
0
0

i

2
3
0
t)
1

0
1
0
^
4

W. Rpgagius
F. ^ištart
W; Church!
Eevetkauski
I P. Wtelart

, ,. •-'

0
O
0
1
ft

0
0
0
0
1

3
4
4
3
4
4
3
1
2

Errors: Ruby 3, Bukis 1, Mikužis lf«
Pauža 1, fosselus 1, Ėelskis Petrauskas p
1 Gįedrainis 1. 2 base hits; Cicėnas .lb
0ras, Naa«6da. 3 base hits: Balskus rf
Draz, Nausėda. Hdihe- runs:\ Grencias č
Kiššelus,

TŽtaz.

Wilmt*lias 3 b

1
1
0
1
$
d

4 1 1
1 Vascura c
2 1 1
1 Cionrad p
0
34 3 5
1
0 fetrikė but by Petrauskai 13,
i by, coteaA i!5. &mm mh&i'
1 Balsius, 3 base hits: Kazra«
0 gis, J. Baker, 2 base hits:
o AVilmonas, Petrauskas.

0
33 6 9 Most of the Providence pla Juozaitis cf
34 8 5
0
2 base hite: Monika*. Sac- fcrrors: T. Makauskas h t tars are the lašt yeirs junr. j Rublis ff
o
rifice: Griskis, faviionis, T.* Rogaišius 2, ftyer 1, C. Ko-champ. feo We cant expedt|^vitdfiš ss
NORTH DIVISION.
jgame. Gary men Zakonas andtYirkiiis (2). Dirable plays: tf. gaišius 1, W. flogaisius 1, Gre- much froin them at the firet
32 5 t
W. L. Pet.| Sukas hit by 8 ttdM rtin, Ifuknis to Malkevič- itimkus. iiis I. 2 base hits: feflikas, Gre- games, but they promise a
Kuo mažiausia bagažo!
2 0 1000 which put Gary in a sure lead. Hit by $»tched ball: Masiunas, nis, Servinskas. 3 base hits: good return game, and cover
Cicero
AB R H Laukiamoje^ salėj, vagzale,:
ST. MARYS
1 1 500 Rūkas also struck out 13 men. Vasilskas. Walks: — Žu- Fryer. Home runs: Žukonis, the first place.
Providenee
i
5 1 1 iš kur pradedama gyvenimo
—
F. Baker ss
North &de defeated Provi- k a r a s 6y vualis 3, F. Yuknis Rūkas; Strike outs by W. Ro4 0 0 kelionė, ant durų yra paiĮiSOUTH DIVISION
TOMORROWS GAMES. A. Rusnak 2b
dence by the score of 17 to 5. į Strike outs: Zukaras 4, Va- gaišius 7, Bukas 13, Silikas 2:
f. fedker lb
5 8 itšas: "Kiek gailina tfialiftu ttaW. U t>ct. North Side b%a*:h tite gante Uf ^\is 2, F. Yuknis 9.
Zukonis and Rūkas the Ua4 0 0 gažo!" Mat, labai sunki esan
G. Rusnak rf
2 0 1000 scoring twe ruite and eonti-* Although wild at time T. rf players received home i torth )ivision;
Roselaiid
4 t) 1 ti kelionė, jeigu pašnnifthia afc
Galy
i 0 įocto nued scoring iii ttte btftef in- tukitis pitched good ball run^ by hitting out in the tVovidenoe plays West Side Kranier lf
3 6 U delis bagažas... šorų.
Bugttoly cl
Sd. Chicago
1 1 500 ings. PrbvideriCe &ftšWt& astriking out nine nien.
dėej) eenter. The S. D. i*s expec at McKinley Park.
"G." ;
3 o 0
Bridgeport vs Town of Lake kdrky 3b
0 1 000 bad play; although they tried
Marąuette
Brighton got the lead in the ting Gary to keep the first
__•
- 0 2 000 hard. The manager Mr. Mar- flrst inriing oy scoring 3 rum place to the end of the season. at t)aVis Štjuarė.
Brighton
—
Ndrth Side Vs Cicero at
la the game bettfeefit Cicero tinonis trled hi s best but 6n one Hit, a sacrifke, error,
and Town d! Lake^ $o*n of changing the position of the Valk and a sacrifico hit.
tooRm S I D E
AB R H Robsėvelt & Cicero.
Lake štili liad hopes in theplayers. North Side šhowed
5 1 2
Roseland was ahead in theNausėda l b
on:
6th ing., but in the seventh hard hittinfc and good pitch' third tnning and for the ręst ilazmanski 2b
] LIETUVĄ
4 2 1 Marąūėtte ts lirighton at
Cicero showed that tkejr can iftg.
5 4 4 McKinley Park.
Draz lf
6f the game.
Puiklttoju Ctmini Linijos Ekspt*6iniu DkilftiTta
.
plat ball when so inelined by
5 t 8 lioseland vs bary at ttdllesAndre*, p
Nothing \vas heard about
taking in five runs. P. Vai the &ame betwe£h West Side tlARY
5 1 2 ton Park, Gary.
AB B B Naikeiis o
tukaitis with a home run and and Bridgeport.
5 2 2 So. Chicago no game.
5 1 3 Pauža 3b
M. Greni*
Iš New Yorko į Klaij^odą
a single, not o&jy cfcrote m a CICBlk)
4 2 3
4 2 1 Kisselus cf
AB R H jj. G renis
Pėr Stfuthamptbną
3 2 1 BRIGHTON JRS. SUPLIEK*
few victors tallies but scored J. Zuk
S 1 1 Kaminskas ss
4 1 2 Nerviškas
*
SKARfeC ST. MARYS
Rutkauskas
rf
a big name aniong the plajers. P. Bok
2
0
1
fehatas
3 1 1
Birželio - June 19 D i e n $ 1929
1 6 0
tSL.
TYMĄ.
F. Lapinskas heipfed a great C. Balsia
4 i i Zalenas rf
0 0 0
5 0 1 Kerobel
Brooklyno laikražč«) "VIBNYBfiiS,> va&atiifc etstufdėal by striking out 11 men. P. Vaitukaitis
4 1 2
4 1 2 Cazera
sija 6u Prityrusiu Palydtfvu
—
17 i§ BHghtefe Park Vf&ų JtiAHhough Cieeifc played gteat j . įfck
4 0 1
4 2 1 Berauskas
ir
hwr tyiniis^ kuris žaidžia Agames and stands iri first pla- į p. Bukauskas
5 1 1
4 2 2 Zakonas
Liepos - July 7 Dient% 1929
merican
Lėgion
Lygoje,
eina
ce, by a decision of the asso- pn Budrik
ABBH
4 2 1 Raktus
4 2 2 PROVIDENCE
1
Susivienijimo Lietuvių Amerikoje
vis
pirmai
fi
mi?3Pa*}€uoda
nei
n
siiition for having two aon- J..Z'tiba«
Dahiels
lb
§
6
1
Bervinskas
1
2
1
3 2 2
,{fi Ą s*
y
PIRMOJ! nymjpftttrt
>iw
4
T^enanr
^ftffl,
a¥"fw
nHrt
mapiyed up ptayers, will nave to s. Lapinskai
Martin cf
i 1 1
3 i 0
Kurią vadovauja & h. A. ^rMflellti*
1
ri
ži
ar
dideli.*
MuSu
Vyčiai
ke
lo^§e its both parneš.
6 d o
38 11 14 Žemont cf
J. Lawrence
i ob
p. STASYS SEGtfžIS
Roseland defeated Brighton F. StarikUs
Bakutis ss
3 ž i lia lietuvių vardę. svetimtau
Ir asmeniškai tvarko žinomas visuomenės vei
0 0 1)
Park bv the scdre of l l to 8 Jrif^aitiš
kėjas Cunard Linijos Lietuvių Skyriaus
3 b i čiu tarįfc.
SO. ClliCAGO
AB R HMitchen p l b
i a o
viršininkas
ai Palmer Park. tirighton
5 0 1 Marakunas Ii'
Rukauskas
8 i I Brighton ;Ttinidr Vyčiij ty
p. PIJUS BTJKSNAITIS
Ar^ald . *'on lhi s game if
2 0 1 mas buvo suorganizuotas 1926
2 0 0 Ruby 3b
34 12 12
Klauskite apie gavimą kolektyvės rizos
they had a little more pracmetais ir iki šiol befėik visi
i
0
0
T. Rogaišius
5 0 0 Zemek c
u
Amerikos piliečiams dalyvaujantiems
tice. They have lošt the game TOFN OF LAKE
tie
patys
vaikinai
žaidžia.
t'ryers
4
2
1
3
1
1
Kondokas rf
AB R H
SLA. Ekskursijoje
bįr errors. In the lašt gante Kucau^kas
4 0 1 Jonas Juozaitis yra organi
3 2 2 Gedrainig lb p
3 0 0 tiulis
Fmvilonis lf. of Roseland Lakavich
Laivakortes parduoda ir į kelione išrengia
2 0 0 zatorius šio tymo ir dabar pri
4 1 2 Belskis P
2 0 1 Silikas
žiūri ir lavina juos. Iki šiol
shoAved wonderfnl batting. Druktenis
10 0
VISI CUNARD LINIJOS AGENTAI
5 0 1 J. Aičiulig
32
g
|
(sj sezoną) tymas laimėjo aš
This man can have the honor Obertas
8 0 2
3 0 1 C, Rogaišius
GtJNAfcb U N g /
tuonis žaidimus, o pralaimėjo
of saving the game by bring- BalsCvich
4 0 0
"^1 tik du, kurie buvo žaidžiami
ing in three rtais.
3 2 1
Corirod
Lithuanian Dept.
'prieš stiprus senior vyrų ty
Lithuanian
Renaissance
ft really was a sui*prise that 2aL\xA\a
4 1 2
1
346 N; Mkhlgan A ve.
Chicago, Ilk
mus.
Visi
lygos
žaidimai
yra
dary defeated So. Chicago by Lauraitis
JSi
4 1 1
By Peter Paul
laimėti ir riius tymas turi prd
sco^e of 11 to 6. It was said Cesna
-^—.
4 0 0
that So. Chicago will keep its \ Bartash
4 0 1 Lithuanias In kėmofitrm. Lithnahian Crosses, e^q uisite y gos žaisti ''finai i-Gund" del
Chicagos Apskričio ohampionfirst pla.ee because of Its wonAfter the war Lithuania had and elaborately carved. On
ship, kas prasidės birželid
dferful playirig in the first
36 4 8 no money to build an elabora- the right is a flag-staff and (June) 8.
Errors: Cicero 3, T6wn of La te memorial to its dead fte, a šentfy box, štriped t^ith thė
DETROITS STAR
BRIGHTON
AB R H
ittstead. they built a cairn tlf colofs ftf the rėpublte —
ke
2.
Strike
outs
by
Lapins
CATCHER
Kasaragls 2b
4 2 $
kas • 11, Bartash 4. Base on stones and conscrated it in green, red and yellow. Here
ball by Lapinskas 3, Bartash 1921. The cairn is surmounted a sentry — a disabled soldier
EKSKURSIJOS LIETUVON
FRENCH TENNIS STAR
by a cross of Lithuanian de- — in service dress with steel
sign, and on the Cairn itself Kėlhieij is on aut^ frbra da^ri
Kurie norite ankščiau važiuoti Lietuvon, galite v
ROSfcLAND
AB R H is another cross with a buek- to dusk.
Baitic America Linija laivais; tiesiai Klapėdon.
•
Klimas c
5 1 1 ler and sheild beheath it. The The mosi tooching and inLITUANIA m. JUNE 18 DIENĄ
cairn bears the ihsčfiptiori.
Pivarunas ss
1 3
spiring Cėremony is performed
ESTONIA:-« JULY 3 DIENĄ
Pavilonis lf 3b
4 3
Žuvusiems ui Lietuvos Laisvę b'eside thė cairn every sunrise
T. Yuknis p
3 1
LifUANIA — JULY 20 DlENĄ
1921.
and sunset.
J. Yuknis 3b lb
3 2
(To the memory of those who Each evening toward sunMJČJUST 10
Malkevičius 2b rf
3 0
died for Lithuania's liberty). down the garden filis with
Meškis cf
Kurie nlandte šį metą aplankyti Lietuvą, jau laikas
2 0
į>eopiė
—
prašant
trdman,
bayra pasirūpinti s p o r t a s , pagryžinio dbinimeirtiis ft
Janušauskas rf
1 0 0 tfnder the inscription is a
refoofc^d. ehildren, Officers and
kitus i^i^alingus o p i e m s . Visi nepHiečiai gauna Ame
Kelftutas rf lf
į 0 0 Į pait of crossed riflės wiA
rikos Valdžios LEIDIMUS ant vienu metu^ aplankyti
soldiers in uniform, civilians
khihkus 18
4 i i glėaming bayonets, and a
ittvo> nryliih\ te^J^ Liėtih^ if atgal pagryžti. Tad,
poor and well-to-do. Each sol
&ius 2b
kas galite vairmfldte vakacijas praleisti pas save gi0 0 0 brohze relief of a Lithuanian
dier 8alutes as he passeš by
mia^s Letūvon. Rasokit arba aivažiuoJdte pas:
ntaiden, her hęad bowed in
88 i i 7 gHef, holding a Wreath of ? 1 2 « S
^ f L ^ " ^
V. M. S t U L P I N A S
moVes kM htt. rHie Well rlnįs
laurels, while round the bdše
GERIAUSIAS LIETUVIŲ A^BfTTAŠ
out a ohime. Tften, on.the
Jean Borotra, tennis chamAB R H iri boxes, flovers geranium
Ca'tcher W6ddall of the DeChlcdgb, 111.
* * * * « « į'pion irom Fra**, as be ap- 3255 So. Hakted
3 2 0 and convulvulus are planted. KUmM
tr6it Tigers appears to be irt&fasiurias ff
_ _
. - -is -a ^
™ tfta»peWte. •PMM i» a
rteel,^^ i n a c t i o n d u r i n g hii
R e g i s t r u o s Notarfts
8 2 1 _Before
fine condition thi« spring flnd Monika* lf
the
cairn
plain
1&1& nėrlte taupyti į^ln
5 2 1 grimite altor - symbol of fli* [ f ^ * į t i f , g U r e .
^ fifet match in the national
ftlite pradėti bile kada
prbmises to be a iąmer of Randas cf
mtfke*urii i Iaetevafe Ytcit
pulką, kuri laiko sa4 0 1 oAce ancient mode of Pagan black against the evening sky indoor men's singles tennis,
$ttehgth for Būcky Harris in Gflskis šs
V!0 susirinkimus kas U
nuo 7 {M 6 vai. vak.,
C 0 0 w<jrship. On either side of the while he Bounds a calL.
championship, at the Seventh
the tat* fdt the Antefican Kaimas 2b
V. M. Stulpino eiise.
Dausinas
C
4
1
0
(Daugiau
bus)
Regiment
Tennis
club.
rrieniorial
are
exam|ples
of
old
league pennant.
r\t t . r
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BUS TAS, KO DAR NIEKUOMET NIEKUR NĖRA BUVĘ
C H I C A G O JE

APB RADIO STOTIS.
Dievo Apveizdos Parap. —
Geg. 29 d. iš mūsų bažnyčios
palaidota a. a. Valienė. Lai
dotuvės buvo gražios, daug
žmonių dalyvavo. Patarnavo
p. S. Skudas.

buvo 26 gegužės, pavyko. Žmo
nių atsilankė daug. Visi gra*
žiai linksminos.
Širdingai ačiū pikniko rė
mėjams, profesionalams^ dak
tarams, biznieriams, visiems
parapijonaras, muzikantams,
kurie visus linksmino (tai p.
Bergelis);
ačiū
jaunimui,
beisbolininkams, kurie išvien
darbavos; ačiū šeimininkėms
(sąjungietėms) už skanius už
kandžius; taip pat acin vi
siems, J^as tik kuo prisidėjo
prie parėmimo parapijos rei
kalų.
Visiems širdingai ačiū.

cagoj prieš bažnyčios pašven
tinimą, kuris įvyks birželio 9
d., 10:30 ryto. Tikimasi turėti
atidarymą paveikslo Dievo
Kūno oktavos užbaigoje.
Rengiamasi.
Prie pašventinimo bažnyčios
uoliai rengiasi vietinės drau
gijos ir visi parapijonys. Iš
kitų kolonijų draugijos ne
bus kviečiamos.

kadangi tie vardai yra užregis
truoti tą pačią dieną (išski
Paskutinis pranešimas Roxee riant p. Krukonio), tai Teatteatro kontesto daly
i ro Direkcija mato reikalingu
viams.
''perskelti" pirmąjį prizą į
Praeito trečiadienio ** Drau tris dalis ir padalinti jį se
X Geg. 30 d. «po gegužinių
go' ' laidoj jau buvo pranešta kančiai: p. George J. Yurkui pamaldų buvo giedami mišpa
apie išrinkimą naujo lietuviš- — $100.00 teatro serais ir pir rai ir palaiminimas Šv. Sa
Rap.
ft> vardo baigiamajam statyti menybė; p. Mykolui M. Dū kramentu. Po pamaldų svetai
lietuvių teatrui, del kurio bu dai, — $«")0.00 teatro serais ir nėje įvyko parapijos susirin
vo skelbiamas kontestas su antra vieta; p. N. C. Kruko- kimas kasi ink ateinančio pik
KLAIDOS ATITAISYMAS.
virs mėnesi laiko. Patvirtinda niui $o0.(K) teatro Šerais, tre niko, birželio 9 dieną. Išrinku
North
Side.
—
Draugo''
mi šia. žinią oficialiai prane čia vieta.
ta darbininkai (ės).
128 numery tilpusioj žinutėj
šame visiems gerbiamiems kon
Visi
kontestantų laiškai
X Birž, 2 d. Dievo Kūno
iš mūsų kolonijos apie ruoši
testantanis, kad nuo praeito
Parapijos
komitetas.
buvo užregistruojami sidyg Šventė. Butų gera, kad šį va
mąsi iprie apvaikš&ojimo 25
pirmadienio, gegužės 27 d., š.
pašto antspaudu pažymėta die karą visi choristai susirinktų
metų parapijos gyvavimo j-,
m., pirmiaus duotasis teat
PIRMOJI
KOMUNIJA
na ir laiku.
po pamaldų, kad pasimokinus
vyko klaida, kurią, noriu ati
rui vardas Roxee, lieka pakeis
Teatrui vardą rinko tam giesmių ir sykiu giedoti miš
taisyti. :
»
tas ant visados grynai lietu
Marąuette
Park.
—
Šį
sek
pakviesta komisija parus per pamaldas. Turėdami
višku, vienu iš kontestantų pri tikslui
duota*
madienį, 9 valandą ryto virš Žinutei antgaivis
(teisėjai),
kurion
įėjo
p.
L.
naują
laikiną
vargoninką,
tu
siųstų vardų — Ramuva.
Simutis, "Draugo" redakto rime jam padėti kiek galim, šimtas berniukų ir mergaičių toks: "Dalyvaus Kardinolas'*:
Pirmas prizas pripažinta p. rius, p. Rekas, teatro nuomuoeis prie pirmos Šv. Komuni Ir- kad tam pridavus garbu
kad jis savo darbą atliktų.
George J. Yurkui, vYindsor tojas, p. K. Valys, " Naujie
jos. Tat bus pirmutini tos mo, toliau sakoma: "KleboVyčių. Naujokas.
Ont., Canada, prisiuntusiam nų'
rūšies iškilmė mųs naujoj ntfs pranešė" etc. To kieto
redakcijos narys, P.
mis nepranešė ir dabar neprakontestan vardą Romuva.
bažnyčioj.
L
Pronskus nuo " Sandaros*:
PADĖKA.
neša. Iškilmėse pasižadėjo da
"Antrą prizą gauna Dr. A. Birželio 1, 1929.
Paveikslas pareina.
K. Rutkauskas, Chicago, ku
Gauta žinių, kad ir. P. Sid- lyvauti ne Kardinolas, bet
North
Side.
—
Parapijos
Prie progos paduodame p.
Klebonas.
ris pirmiausia prisiuntė vardą
lavos paveikslas jau bus Ohiv vyskupas Sheil.
pavasarinis
piknikas
kuris
Geo. J. Yurkus aprašymą (su
Rūtą.
Antanui Pushinskui, Chica trumpintai) reikšmes vardo
go, pirmiausiai pasiūliusiam Ramuva. "Gilioj senovėj lie
; -i
vardą Vilią tenka taip vadi tuviai gyveno miškuose, ats
namas "honorable mention" kiromis giminėmis. Nebuvo
tuomet miestų, pylių, nei kai
-f-; paminėjimas.
Romuva prisiuntė mų. Nors lietuviai buvo labai
t Vardą
trys kontestantai, kuriu; lais'- išsiklaide, bet jie turėjo tuokai yra užregistruoti sekan- laikinės lietuvių tikybos cen
t
v.
i
trą, pavadintą Ramuva. Ten
ciai:
buvo sukoncentruota lietuvių
-. •
April 10, 1929 — 6 P. M.
kultūra, ten buvo židinys lie
No. 28 — Ramove — Mykolas tuvių aukštos moralybes. Tuo
M. Dūdas, Chicago.
laiku visa Lietuva laike Ra
April 10, 1929 12 M.
muva tautos simboliu, nes iš
No. 29 — Ramuva — Geo. J. ten Krivių-Krivaitis mokino
Yurk, Windsor Ont, Canada. lietuvius moralybės, skelbė
April 11, 1929 (priduota)
galingą* dievų rūstybę ir pa
No. 44 — Ramuva — N. C. laimą savoctautai, ten šlamėjo
Krukonis, Chicago.
šimtamečiai
ąžuolynai, ten
Nors vardai Ramove ir Ra vaideliutės saugojo amžinąją
muva skirtingai rašosi, bet ugnį galingi] dievų garbei, ten i
Jei jus manote statyti arba pirkti sau namą ir jums
turi tą pačią žodžio prasme skambėjo kanklių muzika. Ra
(taip bent gerb. kontestantai muva buvo lietuvių tautos
reikia pinigų, tai atsilankykite j šį banke, kuris jau yra
aiškina savo laiškuose), ir šventovė''.
pagelbejęs tūkstančiams žmonių del įsigijimo namų,
TEATRAS ROMUVA.
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PASKOLINIMUI ANT NAMŲ

18 BIRŽELIO — JUNE

TIESIOG

KLAIPĖDA

Antra šių Metu Didžiausia Lietuvių Ekskursija

LIETUVĄ
TIESIOG Į KLAIPĖDĄ
Išvyks Iš New Yorko

Birželio — June 18 d., 1929

Laivu "LTrUANIA"
BALTIK AMERIKA LINUOS
—r Smagiausia — Patogiausia — Kelione —
Atsižvelgdama į skaitlinga, ekskursiją gegužės 18 d.
ir pildydama Amerikos lietuviu/norą, Baltik Amerika
"Linija- nutarė ta nor$ patenkinti ir rengti ekskursiją,
birželio 18 diena, . ".;..'...•
LAIKO NEDAtJĄ! RUOŠKIME! <*— Del informacijų ir kitko, kreipkitės į Baltic Amerika Li
nijos^ agentus. Jie suteiks jums pilnas ir puikias infor
macijas, taip-gį pagelbės paruošti kelionės dokumentus.
Paul P. Baltutis, 3327 Soi Halsted S t , Chicago
: Central Mfg. Distriot Bank 1112 W. 35 St., Chicago
S. L. Fabian <fe Co., 809 W. 35 St., Chicago
Lithuanian News Publishing Co., 1739 So.' Halsted
Street, Chicago
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22 St. Chicago
V. M. Stulpinas, 3255 So. Halsted St,, Chicago
Universal State Bank N. W. Cor. S. Halsted St, Chi
cago
John J. Zolp, 4559 S. Paulina St., Chicago
A. A. Appanaitis, vVestville, 111.
Thos. Baron, 818 Iincoln St, Waukegan, m
Paul Molis, 1730 — 24th St., Detroit, Mich.
X

BALTIC AMERICA LINE
315 South Dearborn Stre«t,
Chicago, Hlinoiš.
IŠPLAUKIMAS LAIVŲ IŠ NEW YORKO
Polonia
Lituania

June 12 j Estonia
June 18 | Lituania

July 3
July 20

•

DZIMDZI - DRIMDZI
:
MARŠRUTAS.
1929 M.
Birželio 1 d. Hartford, Conn.
j
Birželio 2 d. New Haven,
Conn.
Birželio
JBirželio
Birželio
Birželio
birželio
Birželio
Ėirzelio
^irželio
Pa.
•

Birželio
įirželio

4 d. Ansonia, Conn.
5 d. Kearney, N. J.
7 d. Newark, N. J.
8 d. Philadelphia, Pa.
9 d Plymouth, Pa.
12 d. Pittston, Pa.
14 d. Kingston, Pa.
15 d. Wilkes Barre,
16 d. Scranton, Pa.
18 d. Baltimore, Md.

Teatro Direkcija džiaugiasi
sulaukus gražaus lietuviško
vardo savo teatrui ir dėkoja
širdingai visiems kontesto da
lyviams, kurie taip atydžiai
sekė kontesto eigą ir prisiuntė
parinkę tokią netikėtą dau
gybę skirtingų vardų, iš kurįj
Romuva pripažinta tinkamiausiu. Kiekvienas kontestantas
prisiuntęs vieną ar daugiau
vardų kontestan, gaus po 6 tikietus i Teatrą Romuva. Tikietus išsiuntinės Teatro Di
rekcija kiekvienam kontestantui, kaip tik teatras atidarys
savo puošnias duris skaitlin
gai Bridgeporto ir jo apielinkrų publikai.

i

Kontesto Vedėjas.

ir pasikalbėkite su mumis. Mes galbūt galėsime pagel
bėti.
. «'
.,
Ponai Sedemka, Jagminas, Rimkiewicz, Žabelio fr Mfckiewicz,
visi lietuviai dirbantys mūsų banke, yra pasirengę tamstoms vi
suomet nuoširdžiai patarnauti.

Peoples J^įįtional "Bank
and Ūrust Corhpany
ofChicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

>*

TAUPYKITE PINIGUS
Kiekvienas žinote, kad ateinančią žiema
reikės apsišildyti; todėl dabar nusipirkite
ANGLIES, nes yra pigiausis laikas ir ge
riausia ANGLIS.

THE VILIJA
COAL, VVOOD & C O K E CO.
3 7 . 0 0 So. Soaulding Ave.
Telephone Lafayette 2584
Mes panaikinę LEDO užsiėmime, turi
me progos sutvarkyti ANGLIŲ biznį kaip
galint geriausiai, o pirkusieji nuo mūsų, bus
pilnai patenkinti.
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D A K T A R A I

PO PUSES METŲ RAS
TAS VANDENYJE

ALSĖDŽIAI, Telšių apsk.
Telefonas Boulevard 1989
Pereitais metais spalio mėn.
Buozėnų kaimo gyventojas
Kazys Arlauskas 60 metų am Ofiso Valandos: 9 lkl 12. 1 1W »
žiaus išėjo iš namų ir kažkur diena, ir 6:S9 Ik! 9:29 rakare
4608 So. Ashland Ave.
dingo. Šių metjų balandžio 18 Netoli
4«th St.
Chicaco, m .
d. Kazvš Arlauskas rastas
prigėręs Uikių upėj ties til
tu .(Telšių — Sėdos kelias). Re*. Tel. Mldway E612
Palaidotas Gadunavo kapinė Dr. R. O. C U P L E R
GYD-^TOJAS IR CHIRŪRGAB
se. *'
Oakley Ave. ir 24-tas Street

"6."

...... \?£',xw - -

Daug kartų pasitaiko net šitaip žaisti mūšų Vyčiams bolę.
Vienas nori {tedaryti "out", o kitas palikti "save". 0 žiū
rėtojams tai būna tikras "thrill".
_^

826 W. 34 PI. Tai riems iš
daugelio namu, kuriuos p. Ki
ras šiemet pastate Bridgepor-

X A. a. Adomas Bartkunas,
Nekalto Prasidėjimo par. ko
miteto narys, susilaukė užuojantos iš giminių ir kaimynų.
Jisai mirė po sunkios ligos sv.
Kryžiaus ligoninėj, o laidoja
mas bus birželio 1 d. Jo gimi
nės ir kaimynai vietoj vystan
čių gėlių aukojo šv. Mišių už
prašymui. Cahmavas Mišią*
aukojo Ant. Pučelis, Rozalija
Rekašiene, Valerija Juzaitis,
Ign. Oškeliunas, Marijona, Elena ir Kazimieras Bartkunai,
familija Ragaišių ir visi komi
teto nariai. Velionis buvo uo
lus kataliki&kos spaudos rėmėjas.
•

•

•

.

•

DR. V. S. NARYAUCKAS
(JYDTTOJAS Ir CHIRURGAS
2435 West 69 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—9
v. v. Nedėlioj susitarus.

te.
DR. M. T. STRIKOL
X Bytoj, birželio 2 d. L.
IR CHIRURGAS
Vyčic Chieagos
Apskričio GYDYTOJAS
4601 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 7829
piknike Černiausko darže be
Rea.. 6641 SouthAlbany Avenue
kitlj gerybių bus lietuviškų
Tel. Prospect 1980
Valandos 2-4,6-8 Nedėlioj 10-12
saldainiu;.
X Metropolitan Wet Wash
skalbykla, su savo trokais, oTiso Ttt canai 1111
draivinamaiS

brolių

Stočkų,

Karnų

Tel.

Lafayette

0098

pasitarnavo Labdaringąjai Si)
jungai. Nortli Sidės kuopai
'huvežlė reikalingais daiktus j
OFISAS
prie Šv. Ka'zimiero kapinių. 19 oo g# HALeSTED STREET
Už tai Northsidiečiai tą skal
NAMAI:
byklą uoliai remia.
4193 ARCHER AVE.
X Rytoj ,:Černausko darže

DR. A. L. YUŠKA

L.

Vych|
-v.

piknikas.

OiieagOS
T,

A p s k r i č i o Valandos; prieš pietus pagal sutarti.
(t
j Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v.

*•*

DR, T. DUNDULIS

JOSEPH J. GRISH

DR. VAITUSH, 0. D.

~Ir\WTČH¥~

Reumatizmas saosgėle

Justin Kūlis

25 METU PATYRIMO

II t »

"MIŠPARAI"

m

B, F, MASTAUSKAS

•

iŠ LIETUVOS GAVOME

Office: 4419 U. Californla Ave
Tai.: 2 iki 5 po pety, 7 iki 9 v«k
Nedėlioję pagal sutartj.
—

JOHN SMETANA, 0. D.

—

—

i

i

i,

•

Virglnia 9889

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,
CHIRURGAB
IR OBSTETRIKAS >
Qydo staigias Ir chroniškas Ilga*
Tyrų, moterų Ir valkų
DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdiene «*j
Pietų Ir 8 vai. vakaro.
Nedėliomls Ir seredomis tfi
tškalno susitarus

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

'

Ofisas ir Laboratorija

Ofisas 2402 WEST 82 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2259 So. Leavitt St.
Tel. Canal 2289
valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 r. • .
Nedėlioj pagal susitarimą

Ir Z-RAT

2130 WB»r 22nd STRKr
CHICAOO

DR. S. BIEZIS

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00
S P E C I A L I S T A S
Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikra specialistą, ne pas koki
nepatyrelį Tikras specialistas, a*rba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys pats, po pilno isegzaminavimo. Jųa sutaupysit laika ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
jie neturi reikalingo .patyrimo, suradymui žmogaus kenksmingumų.
Mano i;adio — Scope — Raggi.
X-llay iloeotgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, ir jeigu afi pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
ir gyvumas sugryg jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos.
kraujo, nervų, širdies, reuinatismo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių arba jeigu turit ko
kių
užslsenėjuslą,
įsikerojusią,
cnroniška
ligą, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatidėliokit neatėie pas mane.

DE.

^

Tel. Canal 6764

Telefonai Canal 1712-0241
f alandos: 2 Iki 4 p. p. PanedėliaU
ir Ketrergais vakare.

J. E. ZABEMBA <

SPECIALISTAS
Inėjimas Kūmas 1016
20 W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7
Nedėliorais nuo 10 ryto iki 1
po pietų.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 62*$,,
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue
Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3 & -7 — 8 v. v.
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
- ,

• /

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 666*'
v

:

DR. P. Z. ZALATORIS

X

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

"

Rezidencija 6600 S. Artesian Ave.' '
Valandos. 11 ryto iki S po pietų,
6 iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
I Eetkėlė iisavo

ofisų

po

numeriu"

4729 S. Ashland Ave
SPECUALLSTAS

;

Džiovu. Motorų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po'
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomls 10 iki 12
TELEFONAS MDDWAY 2880

S. A. DOVVIAT M. D.

Tel. Boulevard 1401

Dr. V. A. ŠIMKUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas: 1446 So. 40th Court
Tel. Cicero 662
Rezidencija: 4728 W. 12tb PI.
Cicero, 111. Tel. Cicero 2888
Valandos: Ryto: ' 10—12.
Po
pietų: 2—4. Vakare: 7—8. Nedė
liomls pagal susitarimą.

Gydytojas. CWrur«as ir Akušeri*
•348 SO. HkJMtED
STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p . p,
7—8 vakare

Dfi, H E R Z M A N
* *r

Ofiso Ir Res. TeL Boulevard 5911

IS

DR. A. J. BERTASH

B U Š U O S
*-

»*«4 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki s po
Pietų Ir 6 lkl 8 vai. vakare
Res. 8201 S. WALLACE STREET

DENTISTAI

Gerai lietuviams žinomas per 28
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.
Gydo staigias
ir chroniškas ! | 4
srasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.
,

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Office Boulevard 7041

»

Dff, C. Z. VEZELIS
LIETU VIS DENTISTA8
•845 So. Ashland Avenue
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal

1025 WEST 18 STREET

VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
•
Tel. ofiso Canal 3110 Rea. So. Shor«~
2238.
Jei
neatsiliepiama.
Šauk.
Randolpn 8800.

V. VV. RUTKAUSKAS

•Į^*^"—

Dt. A. J. JAVOIS

Tel. Hemlook 8151

X Kaz. Anužis iš Brighton
X Birželio 5 d., Eighth St. Res. tel. Van Buren 5858
Parko su kitais tos kolonijos teatre, (S. Wabash ir E. 8 st.)
(John Bagdziunos Bordcn)
darbininkais žada smarkiai "Dainos'J olioras statys sce
'DRAUGO" PIKNIKO
ADVOKATAS
pasidarbuoti "Draugo*' pikni noj lietuviškai operetę "Will GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
RĖMĖJAI.
ko reikaluose. Tas piknikas į- Tell". Juoko bus kaip kome Suite 206 1579 Mihvaukce Ave.
105 W. Adams St. Rm. 2117
Brunavick 0624
••'/
"Draugo" pįlpiiko rėmėjų vyke liepos 14 d. .Cernausko dijoj. Tem$)Oratura teatre bus
^
Telepbosse Mmą^oipt^^l
, j
Valandos: - a « o 2 «ri—^60 vai. vak.
darže.
60 faipsniafc «• "'•* ^ * ^ kasdien. Nedėlioaus nuo 1 iki 2 vai.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak, skaičius anga kasdien.
X Ateinantį pirmadienį # po pietų.
X lietuvių Metropolitan
Teleph»«e Hooserelt tOOO
Al. Alšauskas, Marąuette
Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. M00
vai. vakare^* generalė *' Dai
Parko biznierius — "muve- Wet Wash škalbvklos vitšininnos*' choro-^repeticija bus te 0 F T K M I T B I 8 T A I
kai
pažadėjo
paramą
L.
Vyčių
ris", pažadėjo talką savo tropiknikui, (Sekmadienį birželio atre.
kii.
—'
_ .
mm—m
2
d.
skalbyklos
visi
trakai
su
ATVYKO
IŠ
LIETUVOS.
(Juozas J. Grisius)
Lietuvių, Metropolitan Wet
A D V O K A T A S
Wašh Laundry pažadėjo vi daiktais vyks į Černausko dar B a l t i c
4631 S. Ashknd Ave. (2 lubos)
America Linijos laisais savo trokais pagelbėti ža, kitrs įvyk tasai piknikas. | v u E
Telef. Boulevard 2800
X 18-tosios gatvės kolonijos
«tonia atvyko iš LietuR E S I D E N C I J A :
nugabenti reikalingus daik
Vos
6515 Sox Rockwell Street
biznieriai pasiryžę būti Dievo"
gegužio. 27, (L Stefanija
tus.
Telef. Republic 9723
Apveizdos par. piknike, bu-, | ^P 8 *** 6 (9 h i c a S°) 5 AleksanJ. Wiliianis, dirbantis už siančianie birželio S d. Berg- d r a
PazerŠkaitė (Detroit),
seilsmonę, prie Henning Wen- mano darže.
Kastancija Matunas (Chicanersten kompanijos 2760 Ar
X Jonas Atraškevieius, dir go), Ona Adamonytė (SebeA D V O K A T A S
Nuo 9:1* iki 1 vai.
cher Ave.y pažadėjo gauti iš bantis pas p. Kaminskus bu- nectady).
lietuvis Akių Specialistas
127 N. Dearborn Street
= •
savo kompanijos " Draugo" černėj, 2300 W. 23 st,, susižei
Room 02 S
Palengvins aklų {tempimų ku
piknikui dovanų. Jisai biznio dė rankos pirštą. Dr. Biežis
Tel. Franklin 4177
ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, akių aptemimo,
Nuo S Iki 9 vakare
važinėja Brighton aprūpino susižeidusį, padarė
nervuotumo, skaudamų akių kar
52 E. 107 S t . Kata p. Michigan Ave. reikalais
štį. Atitaisau kreivas akis, nuimu
Tel. Piillman 5950
Parke, West Sidej ir Marąue 3 "sticius". Jonas AtraskeviNeelkankykite savęs skaus
cataractus. Atitaisau trumpų remais. Reumatizmu,
Sausgėle,
gyste ir tolimų regystę.
tte Manor ir turi gerą pasise •čius ir p-nai Ivaininskai «yra
Kaulų Gėlimų, arba KėSlungiu
— raumenų sukimu; nes skau
kimą.
Prirengiu teisingai akinius vi
žymus West Sidės biznieriai
dėjimai naikina kūno gryvybe
suose
atsitikimuose,
egzaminavi
A. A. O L I S
tr dažnai ant patalo paguldo.
Tai tik pradžia. Kadangi pi ir kartu visų gerų darbų rė
mas daromas su elektra, parodan
CAPSICO COMPOUND moADVOKATAS
čia mažiausias klaidas.
knikas įvyks liepos 14 d., tai mėjai.
stls
lengvai
prašalina
virSmi11 8o. La Baile S t , Room S t t l
nėtas ligas; mums Šiandie dau
Specialė atyda atkreipiama mo
nuolatai gaunant iš visų ko
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. • - •
X Sv. Kazimiero kapinėse
gybė Žmonių siunčia padėkakyklos vaikučiams.
Vakarais
vones pasveikę Kaina B9c pėr
lonijos naujų rėmėjų, aišku arba iee-cream parloriuj pas
1241 SO. HALSTED 8TRBBT
Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
pasta B6c arba dvi u i Sl.iB.
tokių geradėjų skaičius bus Bitiną (pamiršta moteriškas ap
Tsi. Vtetory 0661
kare.
Nedėliomls nuo 10 ryto iki
Dukart tvirtesnė 75 c.
7-9 • . v. apart Panedėllo Ir
12
po
pietų.
Knyga: "ŠALTINIS SVEI
didelis ir Černiausko didelis siaustas (overkotis), juodas,
Petayčlos
KATOS" augalais gydyties, kai
daržas bus kupinas žmonių, aksominis. Radusis radybų
4712 S. ASHLAND AVE.
na ! • centų.
kad mašinas prišeis už vartų gaus $5.00. Pašaukti BeverTeL Boulevard 75&9
palikti. Muzika bus garsi, vie ly 8789.
SSSt South Halsted Street
na geriausių Chicagoj. Salė
X B. Jakaitis; žinomas BriCHICAGO. I L L
didele, patogi. Jaunimui bus dgeportO veikėjas pirko naują
A D V O K A T A S
puiki proga prisišokti iki so modernišką namą po num.
ties. Gabiausi darbininkai bus
Pritaikyme akinių del visokių aklų
29 So. La Salle Streat
Raatn t l i
surinkti iš Visų parapijų. Vi
ral Cantral 6190 — Tai. i-4
suose reikaluose jie mandagiai
RE8IDENCB
OPTOMETRISTAS
Bažnyčių chorams, mokyk
ir greit patarnaus. Šeiminin
8158 8#. TaJman Are.
loms ir šiaip jau giesminin
TaL Prospoot 1616
kės parinktos tokios, kurios at
"Draugo" knygyne galima
sakančiai žino savo darbą ir gauti visiems Vargonininkams kams
užduotį. Jos pagamins ir pik- ir parapijų chorams reika
O I E S M I N Ė L Į
il
nikierius pavaišins gardžiau lingų Mišparų" arba
kuriam tekste sutaisė A. Jak*
siais valgiais.
Vesperae de SS. Sacramento. štas, o gaidas pagamino X
IR
Tai veikalas sukomponuotas Raujalis.
MIRĖ KUN. KAN. JONAS plačiai snUbnib kompozitoriaus 75 giesmės su gaidomis vie Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo
akinių
JARASŪNAS
V. Niekaus. Kaina 35c. Su nam, trims ir keturiems baL
UETUVIAI ADVOKATAI
1801 South Ashland Avenue
—.
užsakymais fcfeiptis
2221 West 22nd Street
SamS, UŽima
1 4 2 p u s l a p i u s , piatt Bldg., kamp. 18 S t 1 aukfitas
Mirė kun. kan. Jonas JaraA rtl I^avltt Street
Kaina
80c,
Pastebekit mano ISkabas
"SBAVBAS"
Valandos
nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
Talefonae Canal 1651
šūnas, Užpftlių klebonas ge
karo.
Seredomis
nuo 9:30 iki 12 y.
Valandoe 9 ryto tkl 8:4t vakare.
ryto.
Nedėliomls
nėra skirtų
"DRAUGAS"
2334 So. Oakley Ave.
gužės mėn. 6 d. širdies Kga
BeredomU ir Pėtnyeicmie nuo •
Į iai t.
, ,irf:.*i Užpaliuose.
Chicago, UI.
2334 S. Okfcley Ave. Chicagd
SSfa2S"!iS
"R."

JOHN KUCHINSKAS

Tel. Lafayette 5793

DR. S. A. BRENZA

Ziniu Žineles

— i

• •»-•

MŪSŲ BO LININKAI.

CHICAGOJE
VAINIKŲ DDENA SV. KA dejų prisidegusiųjų prie šių
ZIMIERO KAPUOSE.
kapų įsteigimo baigė savo že
miškąjį
gyvenimą;
patsai
Vainikų dienoje, 30 d. ge-J vyskupas a, a. Muldenas, kugnžės įvyko, kaip paprastai, ris šiuos kafcus šventino jau
iškilmingos ekzekvijttfc ir 8v. yra miręs, bet mums čia varg
Mišios už mirusius, kuHų stantiems jaučiasi ant šių
kūnai ilsisi šiuose kapuose. šaltų kapelių paguoda besi
Celebrantu buvo kun. Gfekšnįs meldžiant u(ž mūsų brangiuo
diakonavo kun. Martinkus, sius, kurie čia ilsisi". Visus
subdiakonavo kun. Vaitukai mirusius atmindami už skais
tis; ceremonijų vedėju buvo tyklos sielas sukalbėkite 5
kun. Linkus. Dėliai "Dievo poterius".
Kūno" metinės iškilmės, šv.
Reikia pažymėti neapsako
Mišios už mirusius buvo lai mai naudingą "radio" įvedi
komos baltuose rūbuose.
mą, kuris .padarė Sias pamal
Tuojau po šv. Mišių gražų das visiems ir visame didžių
pamokslą pasakė kun. Bičkaus kapų plote girdimas ir geriau
kais Iš Ittd. Harbor, Ind. Pro suprantamas. Tai nuopelnas
cesijos apeigas, atliko kun. yra mūsų kapų direktorių
Skripko, seniausias Chieagoje vice-pirmininko kun. Skripko.
klebonas; j>er keturis procesi Besibaigiant pamaldoms buvo
jos apsistojimus gražius pa keletos kunigų — kun. Drau
mokslėlius sake kun. Drau- gelio, kun. Svirskio, kun. Ja
gelis ir užbaigoje pats cele sevičiaus, kun. Švarlio, kun.
brantas, kun. Skripkus, pasa Vitkaus ir kitų padaryta šv.
kė šeštąjį užbaigos pamokslą Antano Labdarių Draugijai
prisimindamas savo pirmuo rinkliava
sius įspūdžius prieš 26 metus
Viso kunigų pamaldose da
Įgautus jam pačiam skelbiant
lvvavo 22.
kapų įsteigime šioje vietoje J
Žmonių buvo pilni kapai,
Dievo žodį pirmu kartu. "Jau
daugelis tų laikų mūsų gera- bet dėliai nepaprastos kaitros
visi kiek galėdami slėpėsi nuo
deginančių saulės spindulių
vDVOKATAIs
po lietsargiais arba po me
džiais.
JOHN B. BORDEN
Rap.

7*
•l.

•N
Ofiso TeL Vlctorj se*7
O*. ix Re«. TeJ Hemlock 1S»«

6222

DR, G. I. BLOŽIS

DR. J. P. POŠKA

D E N T I 8 T A S

3138 8. HALSTED 8TREE1
Antras ofisas Ir Rezidencija
8504 9. ARTESIAN AVB
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo
7-9 vak. Antro Of Vai.: Nuo 8-8
po plet: utara. ir Subat Nue
8-9 vak. Šventadieniai*
tarimą.

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt gt.)
Valandos: Nuo 8 iki 12 ryto
nuo 1 lkl 8 vakare

Tel. Brunsvrlok «0624

•tl.

DR, A. J. GUSSEN

tfT*

Lietuvis Dentistas
1879 MILWAUKEE AVENUE
Valandos; 9-12. 1-5, 8-8:80
••kniadlenials ir trečiadieniais
pagal susitarimą.

Tel. Lafayette 6820

—.

M. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY
4193 Archer Avemie

DR, MAURIGE KAHN
Gydytojas ir ChirnrgM
4631 SO. ASHLAND AVB
Tel. Yards 0994
Rezidencijos TaL Plas* S I N
VALANDOS:
Nuo 10 iki 11 dienv
Nuo 2 lkl t po pietų.
Nuo 7 iki 9 vaJkara
Hedėl. nuo 10 ikt 18 «8tfl|i
mm

r
mm
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REIKALINGAS RAKAKPRANEŠIMAS
Marąuette Park. —
Šv, j dviguba. Atsiveskite nors po tymui. Taipgi privalote užsi-juos turime aprūpinti pašai-dų apnrašinetojas (furniture
pa.
Barboros draugija laikys susi-1 vieną naują narį. Dabar yra mokėti savo mokesčius.
Turime garbės pranešti lietuviams,
kad mes dabar esame paskirti par upholsterer) su patyrimu. Ge
P. K., nut. rast.
J. Butkus, rast.
lrinkimą, birželio (June) 2, narių vajus. Bus renkama
davinėti naujus NASH "400", kurie
West Side. - Namij savi- 1 9 2 9 ^ 2 y a l ^ ^ ^ para '_ darbininkai piknikui, kuris įvadovauja
pasaulyje
automobiliu
vertybėje.
Mes
telkiame
visiems ra alga.
ninku pietvakarinės Chicagos p i J Q s s v e t a i n ė j e > p r i e gg £ i r vyks 16 d. birželio.
Bridgeport. — Draugijos * Town of Lake. — Dr-ja šv. teisingą patarnavimą.
Pašaukti Victory 1657
Automobilių sales ruimis atdaras
dalies svarbus susirinkimas W ą s h t e n a w a v e .
Šv. Petronėlės priešpusmeti- j P. M. N. Prasid. moterų ir vakarais ir Šventadieniais.
Valdyba.
I.
birželio 3 d. M. Meldažio salėj.
nis susirinkimas įvyks nede- mergaičių turės mėnesinį susiBALZEKAS MOTOR
Labai
svarbu,
kad
nares
Kariai kviečiami susirinkti,
Del geriausios rūšies
SALES,
dalyvautu šiame susirinkime,
Bridgeport. - Šv. Pranciš- N birželio 2, 1 vai. po pietų, rinkimą birželio 2 d., 2 vai.
ir
patarnavimo, Saukit
nes bus svarstoma namij sa
kaus
sesen
'
po
pietų
Šv.
Kryžiaus
mok.
4030
Archer
Avenue
GREEN
VALLEY
kadangi bn s priešmetinis i r į
'
J Vienuolyno re- Š v . J u r g i o porap. svet.
vininkų reikalai. Taipgi apie
PRODUCT8
Tel. Lafayette 2082
bus svarstoma apie dalyva- 'm™ 1 s k v r i a u s susirinkimas - Nares skaitlingai atsilanky kambary.
OlMllf fiviežiy kiauši
1
Aušros Vartų par. pikniką,
nių, •viesto ir sūrių.
Prašome visas narės atsi
įvyks birželio 2 d., šv. Jurgio kitę, nes yra daug svarbių
4
vim
busiant] birželio 30 ir ' Drau- i
* bažnyčios pašventinime.
Wm J. Kareiva
lankyti. Kurios neužsimokėję
parapijos svetainėj, 2:30 po dalykų svarstymui.
?
Visos
go ' .pikniką busiantį liepos I
***** būtinai yra kvie
Savininkas
mokesčių, prašomos užsimoke. Elzb. Lauer rast.
pietų.
Kviečiamos
visos
narės
4644 S o . Paulina St.
eiamos dalyvauti.
14 d.
ti.
Valdyba.
ir nariai atsilankyti. Susirin
Tel. Boulevard lB8t
Valdyba.
Marąuette ParK. — Drau
kimas bus pusmetinis ir yra
PARDAAaMUI mūrinis na
K. Kulbis, pirm.
gystės Šv. Kazimiero Karalai
PRIGĖRĖ JAUNAS
mas su ice-eream padoriu ir
Susivienijimo Brolių Lietu daug svarbių dalykų svarsty
čio susirinkimas įvyks birže
mui.
LIETUVIS
6 kambarių pagyvenimu, furvių
draugystė
laikys
priešGRABORLAi
lio 2 d., parapijos mokyklos
iiace apšildymas, 2 karų garaK. Varanavičienė, pirm.
pusmetinį susirinkimą birželio
Penktadienj, gegulės 31 d. džius. Priimsime į mainus di
kambary, 1 vai. po pietų. Na
'2 d., o ne 9 d., kaip pirmą
Brigiiton Park. — Dr-stės riai būtinai turite atvykti, Wasrington Parko lagune pri desnį namą. Del informacijų
! kad laikydavome, ries 9 d. bus
Savininkas R. Andreliunas
gėrė Eugenijus Jagminas. Ji kreiptis į
! parapijos piknikas, dėlto vie- Saldžiausios Širdies V. J. No. nes turime (Jaug svarbiu da- s a i
ie
rykų
svarstymui.
Tai«p-gi
reiĮ
tfej
P°
P
*u nubėgo su
Užlaikau visokių auk
"DRAUGAS"
p a savaite pirmiau laikysim. * susirinkimas įvyks nedėlioj,
uletuvts Graborlus
kitais
sinių ir sidabrinių dai
vaikais maudytis ir štai
Patarnauja
laido
ktų, vėliausios mado*
Į Susirinkimas bus 1 vai. po [ birželio 2 d , 2 vai. po pietų, kiėg galutinai aptarti busimas a
v 2334 S Oakley Ave.
'uvėse kuopiglausia
suėmė
radlo, pianų rolių, re
piknikas, birželio 9 d Kurie # Ji
cramps. NepavyReikale meldžiu at
parapijos
mokyklos
kambary.
Tel.
Roosevelt
7791
pietų', Dievo Apveizdos para
kordų ir 1.1. Taisau
k o iš elDė
sišaukti,
o
maao
da
neturite
serijų,
pasiimkite
«
t
i
.
Šiandie
Eu:deikio
laikrodžius
ir muzikos
iarbu busite u2gspijos mokyklos 3 kambary. ,Visi draugai būtinai susirin
—*instrumentus.
bus koronerio tyriaėdinti.
kit, nes yra labai svarbus kas- pardavinėti. O kurie jau par- i koply<™J
Meldžiu
visus
narius
susirink
PARSIDUODA pigiai 5
n
i
m
a
s
Tel. Roosevelt 2515
davėte,
malonėkite
sugrąžinti
į
^
2646 W . 63rd St. Chicago.
link
a.
a.
F.
Stasiulio
mirties.
arba 2518
ti ir užsimokėti visas pasili
kamb. medinis namas, 2 karų
Telefonas HEMLOCK 8380
t SI 4 W. 23rd Place
Reikės ižd. išrinkti. Taipgi pinigus. Nepamirškite, kad į Velionis buvo 15 metų. AT>u garadžius, jiela išcementuota.
kusias
mokestis
ir
už
mirusį
Chicago. I!L
mes turime sergančių narių ir. 19 t*?l yra mirę, .gyveno pas
v "•
J. Zalb$ bėgy 4 mėnesių, o po turime mirusi narį a, a, Ad.
Rendos neša $35.00 į mėnesį.
f
r
t
Į
dėdę
Joną
Rimkų,
6104
So.
IVAUtŲS KONTRAKTO«»
=
keturių mėnesių mokestis bus Bartkuna. Reikia sumokėti poVisi
asesmentai
išmokėti.
La
PAIEŠKAI!
Kazimiero ; ^ t a t e s t
^smertines ir netikėtus mokes
bai mažai tereikia įmokėti.
Surjatiškas —
Mantvilo paeinančio iš Užvėjų
tis
REIKALINGAS PARTNERIS J Kas norite turėti savo namą
Usadagus
—
kaimos,
Gaurės
Valsčiaus,
Tau
bučerne ir grrocorne. Vieta gera ir už mažą prekę, atsišaukite į
G. Pakeltis, nut. rast.
Telefonas Yards 1138
Buvęs vedėjas Brldffeport Paintln»
daromas
geras biznis. Gera proga
iBsnis ir P*
ragės apskričio. GyVeno Chi- geram fmogrui.
Kadi r nemokonlj 15- "Draugo" ofisą, 2334 S. Oak & Hardware Co., dabar perėmė visą
blsnj 1 savo rankas Ir duos visose Sl«
^esais Už Kitq
mokysiu. Kreipkitės:
ley
Avenue.
Bridgeport. — Simano Dau eagoje po antrašu 4546 South
biznio
Sakose pirmos klesos patar
"DRAUGAS"
Pf(ai<naviu'-a8.
2SS4 So. Oakley Ave.
* " ^ ^ " ^ * ^ ^ ^ ^ ^ navima.
kanto draugija laikys mėnesi Marsltfield Ave. Jeigu kas ži
ORABORIUS IR
Tel. Roosevelt 7791.
HARDWARE PAINTS
BALSAMUOTOJAS
PARDUODU bungalow, 4
nį susirinkimą birželio 2 d., note apie jį prašau man pra& WĄLL PAPER
Turtu automobilius
visokiems
kamb., karštu vandeniu apšil
12 vai. dieną, Lietuvių Audito nešti. Turiu svambu reikalą į
reikalams.
Kaina
prieinama.
"Paintera A Decorators
PAGRABV ¥* 'ĖJAJ
v
domas, viskas pagal naujau
rium. Nariai būtinai malonė JIJ. S. Ramancionis, savininkas
Didyjfc Ofisas:
33J9 AUBURN AVENUE
Mrs. Mary Kraines
sios mados. Lotas
31x125.
3147 So. Halsted Street
4605-07 So. E a n i i a g e Ave
kite dalyvauti, nes turime
Chicago,
UI.
TeL Victory 7261
1513 48 Court.
Tel. Tardą 1741 ir 1741
Dviejų, karų garadžius. Ne
naujų ir svarbių reikalų svarsSpringsas, kuris uždaro dratinet
8KTRIUS
Cicero UI.
duris be trenksmo tik
9 8 c brangiai. Savininkas ant vie
4447 So. FaJrfleld A venos
tos.
SKYRIUS
St. Louis "Dutch Boy*
Whlt«
<410 So. 49 Ct., Otces©
*
Lead 100 svarų
7120 So. Maplewood Ave.
$11.50
•
Tel. C t e « * S 7 94
Ifamų
Statymo
Rontraktorius
SKTRTJS
Beralock 0021
Pure boiled Linseed Oll 9 g c galStatau Įvairiausius namus prieinama
METlNfcS SI KAKTĮY *.S

PRANEŠIMAI,

NAMAI-ŽEMI

MAROUETTE JEVVELRY
&RADI0

r

S. D, LAGHAVYICZ

J. S, RAMANCiONIS

STANLEY P. MAŽEIKA

J. F. EUDEiKIS KOMP

i

•101
Tel.

M. ZIZAS

Aafcam Avenoe
Boulerard S l f l

žolei plaunama mašina trim peiiliais 14 colių. Plaunant galandąs

Tik

-

*• ,

Taipgi ant visko nužemintos kainos
PRISTATOM VISUR

J. F. MOŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORITJS
CHICAGOJE
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabu, iadirbystės.
OFISAS
688 West 18 St.
Tel.
Canal
6174
SKTRIUS:
S238
So. Halsted Street
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORITJS
Husų patarnavimas
nuuomet sąžiningas ir
aebranj?us. nes neturi
me išlaidu užlaikymui
flcyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockvvell Street
Chicago, 111.
Telefonas Lafayette 4689

JONAS BULAVĄ

ADOMAS BARKŪNAS

4'

Mirė Gegužės 26, 1929 m. 11:45 vai. dieną, 24 metų amžiaus
Kilo iš Kauno Rėd., Vydžių Para p. Skrebeinių Kaimo.
Amerikoje išgyveno 17 metų.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Marijoną po tėvais Dajoraitę, du pusbroliu: Kazimierą Bart kūną ir Mykolą Karandą,
Švogerką Rozaliją Rakašienę ir Banif. RakaSių ir gimines Ame
rikoje. O Rusijoje Petrograde, liko sesuo ir švogeris Rutkaus
kai.
A. a. velionis priklausė prie Marijonų Kolegijos Rėmėjų
skyriaus ir prie Saldžiausios Širdies Jėzaus Dr-jos.
Kūnas pašarvotas 4358 S. Washtenaw Ave.
Laidotuvės }vyks Su bato je, Birželio 1 d., 1929. Iš namų 8
vai. bus atlydėtas j Nekalto Prasidėjimo švenč. Panelės parap.
bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie'ą
Po pamaldų bus nulydėtas į Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugu-ges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliudor Moteris, švogeris, švogerka ir Giminė-. Ladotuvėms patarnauja grab. S. P. Mažeika, Yards 1188.
(28, 29, 31—1)

Mirė birželio 1, 1928, o pa
laidotas birželio 4 d. Sv. Ka
zimiero kapinėse.

A. a. Jonas Bulavą buvo ki
lęs iš Ežcrėnu ap., Dūkšto par.,
Požemiskių k. Velionis
buvo
sulaukęs 53 metų amžiaus.
Visi a. a. Jono giminės, drau
gai ir pažįstami maloniai esat
kviečiami atsilankyti į minėtas
pamaldas ir pasimelsti už a.
a. Jono siefą.
Nuliūdę:

Pusbroliai ir pusbrolienė.
(1-5)

PADEKONE

E Z E RS KI

•

IBTITT18 GRAROIUT1B
O f i s a s :
««•» S. M A R S H F I E L D AVENUBl
Tel. Bou^evard 9277

JURGIS KODIS
0

I. J. Z O L P
i GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

1650 West 46Ui Street
Kampas 46th ir Paulina Sta
TU. Blvd. 5203
Nuliūdimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia del šermenų
nykai.

S. M. SKUDAS
ORABORIUS
Dtaelė Moderniška Koplyčia Dykai
711 WE8T 18 STREET
WL
Roosevelt 7 581

%

Mirė gegužio 13 d. 1929 ir palaidotas 17 dieną, o da
bar ilsis Švento Kazimiero kapinėse amžinai nutilęs
ir negalėdamas atsidėkavot tiems, kurie suteikė jam
paskutinį patarnavimą ir palydėjo jį i amžiną atilsio
vietą.
Labai apgailėdami mūsų mylimo tėvelio atsiskyri
mą iš mūsų tarpo reiškiame giliausią padėką Kun.
A. Baltučiui, Kun. J. Vaičiūnui, Kun. J. Jusevieiui.
Taipgi ačiū Kun. Baltučiui už suraminančius pa
mokslus bažnyčioj ir kapinėse.
Ačiū vargonininkams.- Janušauskui, Mondeikai ir
Brazaičiui. Ir Seselėms Sv. Kazimiero už gražų al
torių papuošimą. Taipgi ačiū grabnešiams ir draugi
joms, Aušros Vartų Vyrų ir Moterų ir Sv. Kazimie
ro, Apaštalystės (Dr. ir Tretininkams už atkalbėjimą
ražančiaus namuose.
Ačiū mokyklos vaikučiams už maldas ir Šv. Mišias.
Širdingiausia ačiū giminėms ir visiems už Šv. Mišių
vainiką, kurį suteikėt mūsų mylimo tėvelio sielai.
Ačiū graboriui Eudeikiui už gTažų patarnavimą.
Ilsėkis mylimas tėveli Šv. Kazimiero kapinėse.
Nuliūdusi Moteris Elzbieta, Dukterys ir Sūnus. .

PARDUODU DVARĄ
Geriausios Žemaitijoje že
mes 200 hektarų, t. y. apie 500
Am. akerrų, su visais triobė3iais, gyvuliais, mašinomis, pa
dargais ir visu pavyadingo ukio įrengimu. Miško 25 ha.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5526

Telefonas Canal 72S8

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo Rontraktorius
Dažų ir Popleros Krautuvė
2884 8. LEAVITT 8T.
ChicafO

Trys ketvirtadaliai žemes
yra nuolaidi, naujai pertaisy
METOP0L1TAN
ti groviai vandeniui nubėgti.
ELECTRIC SH0P
Už dviejų kilometrų nuo
Lietuvis Gencralis Rontraktorius
HARDWARB STORU
sodybos bėga garsioji Mi
Palnt, Oll & Glass
nija;
mažesnis
upeliukas
S701
West 47th Street
Mes suvedame del
Tel.
Lafayette 1287
naujų ir senų na teka per sodybą, parką ir so
mų elektrikines dra dą. Visi triobėsiai tvarkoje ir
tas. Taip-gi pritai jų yra daug.- gyvenamas na
Phone Virginia 2054
mas,
8
didelių
kambarių,
su
2
some visokioms ma
JOSEPH VILIMAS
šinoms motorus* Darbą atlie- salkomis, folivarkas, kumety
Namų Statymo
nas,
du
mūriniai
tvartai,
dvi
kame pigiai gerai. Duokite
Kontraktorius
iaržinės, tartokas — malūnas
mums išfigeruoti.
4556 So. Rockwell Street
kalvė, vištininkas, ledaunė,
Parduodame
elektrikines
virtuvė etc. Trobos sveikos,
lempas, skalbiamas mašinas ir
Tel. Boulevard t l i 4
kitokius elektros daiktus. At skiedromis dengtos.
Dvaras turi visas reikalin
M. YUSZKA & CO.
mainome senus seklyčių fikPLCTBfBTNG A HEATTlfO
gas ūkiui mašinas: 2 kertamą
čerius-lempas ant naujų.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
sias, 3 pjaunamąsias, 4 dviva
nauju kuogerlauBls
Viską pirkite mūsų krautu
4844 8 0 . PAULINA
gius plukus ir tt. Yra 20 ark
vėje, nes pas mus kainos la
lių;, 40 karvių* 40 kiaulių ir
bai žemos.
iaug naminių, paukščių.
JUOZAS K. ENČERIS
2215 W . 22nd. St.
Išlipę Klaipėdoje iš laivo,
GENERALIS KONTRAKTORIHH
sėskite
į
automobilį
ir
geru
Ir
Tel. Canal 2591
REAL
E8TTATB
keliu atvyksite į Jokūbavo
Namus stato, taiso, perka ir
parduoda visoje Chlcagoje
PARDAVIMUI, madini* 4 dvarą per 1 valandą, nes yra
4401 S. MOZART ST. LAF 8888
kambarių namas, cementinis iš Klaipčdos tik 18 kilometrų v
beizmfcntas, karštu vandeniu t. y. apie 12 mailių, o iš Kre
apšildomas. Randasi sveikoj tingos tik 8 kilom,
i
.vietoj. Savininkas ten pat.
Prie pat sodybos yra kata
liku bažnyčia ir miestelis su ra
j
5703 So. Mason Ave.
mokykla.
2-RI MORGIČIAJ
' PARDAVIMUI 2 fl. plytų
Visą dvarą šiemet galite la
namas, 5-5 kamb., karštu van bai pigiai nupirkti su užsėtais
3-TI MORGIČIAI
deniu šildomas, ąžuolo trimas, laukais ir visu turtu.
6 % Nuosimoai
pleisteriuotas beizmentas, nau
Del sąlygų kreipkitės į sa
Paskola sutelkiama j vieną dletu
'jas 3 karų garadžius, % bloku vininką.- A. Stulginskis Jokū Perkame
real estate kontraktu*
nuo Gimimo Panelės Sv. bai- bavas, Kretingos p. Lietuvą,
Intemationl Investment
nycios. Savininkas parduos arba į "Draugo" Admin. K.
OorpoutioD
visai pigiai.
KaplUlaa %&tt i t t . t t
M. 2334 So. Oakley Ave., Chi8884
QO. K E D Z I B J AVTENTJl
Pašaukti Republic 3691.
leago, UI.
t
TeL Lafayette 8788-8718

V. PAUKŠTIS

Atmintinės Šv. Mišios už a.
a. Jono sielą bus laikomos bir
želio 11 d. Sv. Kryžiaus par.
bažnyčioj, 8 vai. ryte.

3307 Auburn Avenue
-

$5.98

kaina,

EUGENE JAGMIN
Mirė gegužės 31, 1929 m. 2:45
vai. po pietų, 15 metų amžiaus
a. a. Eugene gimė balandžio
3, 1914 Chicago. 111.
Paliko dideliame nuliūdime
seserį Valerija, dėde Joną Rffcnkų ir gimines.

«GE6IAI-PASK0I o

Kūnas pašarvotas 6104 So.
State.
Laidotuvės įvyks panedėlyje,
birželio 3, iŠ namų 8 vai. bus
atlydėtas j Sv. Kryžiaus bažny
čia, kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą.
Po
pamald,ų bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, d ra ilgus ir pažystamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
__.¥uUu4e sesuo, dędė ir gimi
nes.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis, Yards 1741.
•

