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"Draugas" atstovauja organisuott
katalikų mintį, remia nuoširdžiai ta
tallklškas draugijas, sąjungas para
pljaa Ir lietuvių kolonijas 'Draugas
džiaugiasi didele kataliku naram*
nori, kad toliau pasilaikytu M* ori
teliški Jausmai

Katalikai paaaullonjn tori kitai} m .
davint. — {nešti J šeimynas ir
vi- .<? !C
suomene Kristaus mokslą, atnaujinti^
žmonių dvasia. Jšsaus Širdies viešpa
tavimas milijonų širdyse — tai mūsų
uiduotia "Draugas" padės Jums ta
apaStmAvimo darbą atlikti, Užtat,
•kaitykite ir platinkite "Drau*a."
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Telefonas: Roosevelt 7791

Britanijos Ministerių Pirm. Baldvvin Atsistatydino
UGNEKALNIS VESUVIUS ITALIJOJ
BAISIAI VERŽIASI

NEPAPRASTOS IŠKILMES
ROMOJE

Beatifikuotas Salezijonu įkū
rėjas Don Bosko

•

KAIP RADIO PAGELBA MONAI ATLIEKAMI

CHICAGOJE

LIETUVOJE

GRY2ĘS NAMp TRAGE
DIJĄ ATRADO

LIET. MOKYTOJAI
IŠRADĖJAI

m

ROMA, birž. 4. — Šv. Pet
ro Bazilikoj praeitą sekmadie
nį įvyko didelės iškilmės. Šve
ntasis Tėvas Pijus XI beatifikavo Salezijonų ordeno įkūrė
ją Don Bosko. Didžiausios
žmonių minios iškilmių liųdi
ninkais buvo.

Alfred "Stefenson praeitą
Kybartų "Žiburio" Aukšt.
šeštadienį su žmona ir 7 me Komerc. Mokyklos fizikos ir
tų sūnumi persikėlė į naujus chemijos mokytojas p. Petras
namelius, 3053 No. Ruther- Pupins šiais metais patenta
ford ave.
vo patobulintą, pagerintą ir
Pirmadienį gryžo iš darbo 1 papigintą savo išradimo vė«
ir rado žmoną su vaiku gazuįtyklę—arpą. Naujoji arpą ūPREM. BALDVVIN ATSI
VESUVIUS BAISIAI
užtroškusią.
kininkų ir ekspertų komisijos
VERŽIAS
STATYDINO
Jis išeidamas į darbą ryte. pripažinta gera, gerai valo ir
Naujo Bažnyčios palaimin
pamiršo užsukti gazą, ant ku-! lengvai dirba, nes yra viskas
tojo
pagarbai
vakare
Sv.
Pe
N&APOLIS,
b
i
r
i
4.
—
UgLONDONAS, birž. 5. —
rio liepsnos buvo pastatytas! paremta ant vienos ašies,
tro
Bazilika
iš
apačios
ligi
bonekalnis
Vesuvius,
kurio
vieBritanijos premieras Baldwin
puodas vandens. Vanduo už-j Naujosios arpos modelis yra
vakar nuvyko pas karalių i nas krateris prakiuro ir vakar nės viršūnės žibintuvais buvo
virė žmonai miegant. Užgesi laikomas* Kybartuose.
skaisčiai
iliuminuota.
Tai
buWindsor rumu s ir pastarajam pradėjo iš jo garuojanti lava
f
no gazą ir štai baisi nelaimė.
Tenka patirti, kad sumanu
įteikė savo ir viso ministerių- veržtis, veržias be paliovos ir vo nepaprastas reginys.
N
sis išradėjas yra pasidarba
kabineto atsistatydinimą.
Javo s kiekybė nuolat didėja.
STREIKININKŲ SU KONvęs taip pat telefono — telePOLITINIUS TREMTITRAKTORIAIS
DERYBOS
Karalius į premierus tuo-i f L a V a l i e J a s i d v i e m š a k o m
NIUS PAUUOSUOJA
. grafo srityje ir čia suradęs
jaus pakvietė darbo partijos g a d i n t u -pragaro kloniu"
nau
i.
~7~
tL
JU. patobulinimų, kurie žy4 . j
i n a
Vadą MacDonald, kurs pirm f ^
netolimiems miesStructural
and
Ornamentai'
.
•.
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MASKVA, birž. 5. — Po
.
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nuai
papigintų
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Workers
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vis
dar
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.
junkerių metų buvo premieru. teliams.
£
litinis komunistų partijos biu
.
,
.
.
.
.
legrafo
naudojimą.
GerbiamaMalladra observatorijos diMacDonald ministerių kabine
ras, kurio priešaky yra žinostreikuoja, kuome unijos vir- į ^ m o k y t o j a s ^
^
grdtu
rekjk>rius
praneša,
kad
lavos
mM
tą organizuoja.
u- i v- AA~* • •• w ^ i
diktatorius Stahn, pas^saiciju veui
m kontraktoriais^dę- ^ - ; H t u s s a y o
^^^^
l kiekybe eina didyn ir ji kas- , , , . , » ,
v .
/.^4r
»
tontuoti.
RJ >i
rybas veda.
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kart
v
«
didesnius
pk>tu
u
ž
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.
p
^
^
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Joseph.Dunninger
iš
New
Yorko,
kmcs^vjąokhj
s
p
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r
i
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u
i
^
^
f
k
i
n
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n
k
a
i
sav»
reikalą^!
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g atrėmimo
BELGAI SU VOKIEČIAIS
paliuosuojaSUSITAIKĖ ^ mi visi stambieji politiniai j'Hstų nelemtuosius darbus Mnones išnaudoti ^aikštėn iškelia, vimus Jtokeitė. Pirmiau reika- SUIMTIEJI ATEITININKAI
ant
Viena lavos šaka liejasi
j n ū s i ž e n g e l i a i > k n r i e k o v o j ę parodo, kaip jis pats gali atlikti visokius monus radio pa lavo 13 dol. dienoje, gi dabar
IŠTREMIAMi
T R ! M S
Heri
kita
ant
PARYŽIUS, birž. 5. — Re-;
£»°>
~
CMpaccio patį Staliną.
gelba, prisitaisęs prie nugaros reikalingų aparatų, Štai jo 14 dol.
MĖNESIAM^
paracijų konferencijoje vakar Į miestelių;. Gyventojai ima kra,. v. m
[priešaky ant staliuko matoma kaukuolė ir žmogaus rankos) Kontraktoriai $12.50 pasiil
g
s
neliečia
Troc-j
.,/i»i ^ T ^^
'.^ _ ,._„,..„,.. t£
j.^^,.^
v ; . \ , . ; i ! 'lymą irgi atšaukė.
galutinai paskutinė susitaiky- j ustytis.
pavydalas. Jani
norint Ata kaukuolė ima dantimis čiauškėti,
Iš suimtųjų 13-kos studentų
kio, kurs yra Konstantinopo
.
.
.
.
t
mui kliūtis pašalinta, kada be
—ateitininkų ištremiami į įgi ranka krutėti. Jis sako, spiritualistai panašiai žmones moiyAPIE
MEKSIKA
VATIKA
DAUG ŽMONIŲ NUlgai ekspertai su vokiečiais evairius apskričius trims mė
ir
išnaudoja.
NAS
NEI
ŽODŽIO
SKENDO
kspertais savo nuomonių skir
nesiams šie; Andrius Banio
ADVQKATAI U 2 BŪVI
PERU S U CHILE S U 6 MĖNESIAI DAUGIAU
tumus išlvgino.
nis, Andrius Daugirdas, Va
KOVOJA
R0MA
birž
5
Vatika
Per praėjusius 12 metų. cius Jakučionis, Pranas VaiTorais dienomis, kaip prane>
- - ~
TARTI PASIRAŠĖ
KALĖJIMO
•
—
•Chicago pakraščiais M i c h i g a n I n a u s k a s
Alfonsas Orentas,
6ta, reparacijų sutartis ofici- n a s a P i e ^
^
^
^
SHANGHAI, birž. 5, — Ka
e ere
nei
vienu
žodžiu
neatsiliepia,
WASHINGTON birž. 4.
! ^
1>585 žmonės nuskendo. Stasys Grigaliūnas, Vytautas
, Peru, birž. 5. — Taaliai busianti pasirašyta.
! nors laikraštininkams ir labai da Kinijos valdžia pradėjo
cna—Arica reikale padarytą Harry F. jSinclair, žibalo di-j Miesto taryba raginama Lapšys, Andrius Keturakis
žodi
KANTONO KARIUOMENE ^
&&*** ^ ^
apie t darbuotis Kinijoj
dikas milionierius, kurs Co- daugiau apsaugos priemonių'ir Leonas Račiūnas.
svetimų
valstybių
visokias
r
,
.
f
sutartį
Peru
ir
Chile
repreWUCHOW UŽEME
Ipramatomas su Meksikos valzentantai
pasirašė.
lūmbia distrikto kalėjime tri-' parūpinti.
•»«• 1
«1
I
' o-Tm+i^v-v.-,
irolot-irmn
inonl/ioo I
'
P
Paleisti: Grina, Pabedins
privilegijas,
čia
apie
50
sve-i
įdžia derybas.
jų mėnesių' terminui nždary-T
tim
kas, Baltrušaitis, BendaraviKaip žinoma, Vatikanas su
» ^
advokatų susior-[ Tuo būdu pabaigti 46 meKANTON, birž. 5. — šio
tas, 6 mėnesius daugiau ka
Gaisras
ligoninėje
čius.
"R."
miesto nacionalistų kariuome Meksika neturės tiesioginių! ganizavo tikslu kovoti Kini--tų nuolatiniai del tų provin lėjimo gavo, kada Vyriausias
Chicago General ligoninėje,
nė no tik nuo Kwangsi pro-'taikos derybų. Tara tikslui pa- 3»s pastangas svetiniu laliu ciju nepasidalinirao ginčai
Teismas atmetė jo apeliaciją.
panaikinti.
RADO LAVONĄ
741 Diversey parkway, kilo
vincijos sukilėlių miestą apgy- skirtas reprezentantas, Micho- teismus
Milionierius
trimis
mėne
I
gaisras užpraeitą naktį. NuJei svetimu šalių teismai
BNAUJO IŠRINKTAS
nė, bet dar Kwangsi sostinę acan arkivyskupas Ruiz y
siais kalėjimo nubaustas už
Gegužės 7 d. Dvareliškių k.,
Flores, kurs tomis dienomis iš butų panaikinti, tų šalių ad-! GRAIKIJOS PREZIDENTU a t s i s a k y ^ l i ū d y t r s e n a t o k o - ^ gaisrininkai daug pačiWuchow uzeme.
entų per langus laukan paė- A. Panemunės valsčiuj, JakuK\vangsi kariuomene atsi J. Valstybių vyks į Meksiką, vokatai užsiėmimo nebetektų.
mitetui, kada šis tyrinėjo
pčiūno laukuose rastas Ievos
•ATĖNAI, birž. 5. - Grai- T e a p o t D o m e ž i b f t l o s k a n d a l a J ™ ė .
Tenai arkivyskupas su prezi-J
-^
meta.
Nors gaisras greitu laiku ,.Tamišiūnienės lavonas. Ji tukijos parlamentas respublikos Gi 6 mėnesiais už tai, kad by
dentu G ii pasitarsiąs ir pasi
MEKSIKOJ KOVA S U
prezidentu išnaujo išrinko P. los laiku jis mėgino prieiti palietė visus keturis būto au-jri 60 metų amžiaus. Policija
SUKILĖLIAIS
ARGENTINOI UGNEKAL tarimų rezultatai bus jduoti
kštus, bet nelaimių neįvyko. į ištyriė, kad ji rytą išėjusi anKoivlouriotis. Iš visų abiejų prie prisiekusių teisfėjų.
visiems Meksikos vyskupams
NIS VERŽIAS
jksti į Kruonį. Pakeliui greiMEXICO CITY, birž. 5. — \™m 309 balsų jis 259 gavo.
spręsti.
\
Be Sinclair keturiais mėne
Wharton turi eiti kalėjitnan čiausia staiga mirusi. "R. tt
Vatikane
vien
reiškiama
viIš
Jalisco
valstijos
praneša,
siais kalėjimo nubaustas ir
BUENOS AIRES, Argenti
"SAUSUOSIUS" ORDI- Day, milionieriaus vienos ko
Advokata s AVharton apelia-j
na, birž. 5. — Nepativrtinamo- lties, kad su Meksika susitai-kad tenai įvairiose vietose
SUDEGĖ KLUONAS
NANSUS ATŠAUKIA
valdžios kariuomenė veda at
mpanijų viršininkas.
cijos bylą pralaimėjo. Jis tu-j
mis žiniomis, ugnekalnis Me- kymas jvyksiąs.
kaklią kovą su sukilėliais. Vie
ndoze veržias. To kalno kra
ri eiti kalėjiman.
į Bartininkų va]s5iuji
PaMmS.
MILWAUKEE, Wis., birž. /AMBASADORIAUS ATSI
nur sukilėliai nugalimi, tąį. ki
3 0 STREIKININKŲ
teris po žemės drebėjimo at
Federalio teismo kituomet nų kaime sudegė ūkininko
tur jie iškjla ir kariuomenei 5. —K Šio miesto taryba nu
STATYDINIMĄ PA
AREŠTUOTA
'
sivėrė.
nubaustas dviem metais kalė- Brūzbarto kluonas su visa
balsavo atšaukti visus " sau
didelių nuostolių padaro.
TVIRTINO
jimo sąryšy su pastos trauki- manta. Nuostolių padaryta
LAIŠKŲ NEŠIOTOJŲ
suosius' J prohibicijai vykinti
PARYŽIUS, birž. 5. —
WASHINGTON, birž. 5. — nio apiplėšimu Evergreen Pa- 1 3,500 litų. Gaisro priežastis
STREIKAS
ordinansus. Reikalingas tik
VOKIETIJA LAIVYNĄ
Streikuoją laiškų nešiotojai u'•
tiriama,
"R"
J. Valstybių ambasadorius rke.
patvirtinimas.
DIDINA
žpuolėi
pastos
troką
ir
vežamą
I
.
PARYŽIUiS, birž. i — Vie
Kubai, Noble B. Judah, at
tos 8,000 laiškų nešiotojų pa paštą norėjo Seine upėn suveParko apsaugai
LONDONlAS, birž. 5. — sistatydino, Prezidentas HooPINIGŲ KURSAS
WILHELMSHAFEN, Vo
skelbė vienai parai streiką. rsti.
ver atsistatydinimą patvirti
Michigan ežero pakraščiu,
Laiku atvyko policija. 30 kietija, birž. 5. — "Jaguar,'' Naujam Britanijos parlamen
Tai protestas prieš valdžią
no.
Lietuvos 100 litų
(10.00
naują torpedinę valtį Vokie te bus 14 moterų atstovių.
tarp 75 ir 79 gat., yra Rainuž 200 pastos tarnautojų su streikininkų areštuota.
Britanijos 1 sv. Eteri. 4.85
tija prijungė prie savo atsta
spendavimą, kada tie parei
Įtariami 'zmonią Jpagrobi- bow parkas, kurį ežero van
Francijos 100 frankų
3.90
FRIEDRIHSHAFEN, Vo tomo karo laivyno.
CHICAGO IR APYLIN muose penki jauni vyrai poli duo skalandina ir naikina.
kalavo aukštesnio nžmokesLiepos 15 d. dar kita tos KĖS.
— Išdalies apsiniaukę; cijos suimti; Pirmiau nuo pa13.88
nio. Į vietą suspenduotų val- kietija, birž. 5. — Orlaiviu
Parko apsaugai 7-os war- Belgijos 100 belgų
r
džia pašaukė apie 500 polici Graf Zeppelin į J. Valstybes rūšies valtis — "Leopard" išryto kiek šilčiau; vakare ša grobėjų nukentėję žmonės mė-.i dos aldermonas Nance 250,- Italijos 100 lirų
5.23
skristi birželio 20 d. žadama. bus išbaigta.
lčiau.
ninkų.
gins juos identifikuoti.
000 dol. reikalauja.
Vokietijos 100 markia 23.71

Vatikanas Apie Meksiką Tyli

REPARACIJŲ KLAUSIMU VOKIETIJA
SU BELGIJA SUSITAIKĖ

.„
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Tačiau, tai dar nėra galutinas garbes laips
nis, kurį Bažnyčia teikia savo didvyriams. Jei
Iieina kasdien, iSskyrns aekmadienlna
PRENUMERATOS KAINA; Metams — $6.00. Pu- palaimintojo užtarymu Įvyksta kitu du ste
Ml Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — |2.00, Vienam
Mėnesiui — 75c Europoje — Metama $7.00, Pusei Me buklu ir Bažnyčios skirta komisija juos pa
tų — 14.00, Kopija .OSc.
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negrą- tikrina ir pripažįsta esant tikrais, tuomet palama, jei neprašoma tai padaryti ir ne prisiunčiama tam laimintasai yra skelbiamas šventuoju*.
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl ! S : l t vai.
Skirtmmas tarp palaimintojo ir šventojo
yra toks: palaimintajam galima teikti viešę
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Stelbimai sekančiai dienai priimami i k i 5 garbę t. y. Statyti j o altorius, koplyčias tik
vaL po p i e t
atskiros vyskupijos, vienuolijos, ar draugijos,
o šventajam — visa Bažnyčia.
Skaitant apie begalo kilnų kun. Bosco
DRAUGAS
gyvenimą, apie jo mMiliiškus darbus Dievo
LITHUANIAN DAILY FRIEND
ir Bažnyčios garbei, nebelieka abejonių, kad
Publisbed Daily, Except 8unday.
SUBSCREPTIONS: One Year — $6.00. Slx Montha
- $3.50. Three Montha — S2.00. One Month — 76c palaimintąsai kun. Bosco neklaidingosios Ka
Europe — One Tear — |7:00, Str Montha — ft.tf,
talikų Bažnyčios bus paskelbtas šventuoju.

DRAUGAS

»

Copy — .03c.
Advertising in "DRAUGAS" brings best resulta
Advertising rates on application.

••DBAUGAS" 2334 So. Oakley Ave., Chicago.

DIENOS KLAUSIMAI
PALAIMINTASAI KUN. BOSCO.

J

PU06NVS ¥ABTAI.

LIETUVOS VYČIU XVII
SEIMAS.

pasiryžimų nepajėgė • išgriau
ti. I r štai Bratiano valdžia
1928 metais neatlaikė valstie
čių spaudimo. J i pašalinta i r
Pildydamas L. Vyčių kons jos vietą užėmė valstieoM.
tituciją i r seimo
nutarimą, Premiero ofisą užėmė vyriau
skelbiu, kad Liet. Vyčių 17 sias ir nepaprastai didelių ga
Seimas įvyks rugpiučio (Au- bumų vadas Maniai
Kada ta© įvykiu rumunai'
gust) 6, 7 ir 8 ddi, Cleveland,
katalikai dttug p«a<Mugo, li~
Ohio.
Taigi, brangus broliai ir se berafet tueįau pradėjo naujai
sutės, visi vienybėj ruoškimės valdžiai visokių kHučių staty
4
ti'.
Dar
i
r
šiandie
jie naują
ir rūpinkimės, kad šis 17 Vy
ĮSTATYMAS A P I E PLEdKAITININKUS. čių org. Seimas • butų kuo- valdžią kovoja, ir negalima
Šie vartai 25,000 šviesų (žiburių) pastatyta x\trantic Ci
skaitlingiausias ir turtingiau- sakyt, kad nebūtų pavojaus.
ty, N. Y. Vartų stulpai turi 57 pėdas aukščio, o vartai 60
Liberalai
ilgus
metus
buvo
Lietuvos spaudos žiniomis, ministerių ka šias rimtais įnešimais bei suvaldžios priešaky, daug pasi pėdų pločio.
binetas priėmęs specialinį įstatymą apie plee- manymais.
ti.ii
„mm-*—
—^
pinigavo,
šiandie
jie
yra
tur
kaitininkus.
Lai šiame seime, kaip ir vi
•
kad kiekvienas Lietuvis mo
Svarbiausieji
suprojektuoto
įstatymo suomet, žiba krikščioniškas, tingi. Kaipo toki jie turi iš
kąs skaityti šia puikią ir nau
katalikiškas idealizmas, meilė tekliaus valdžią kovoti,
e l n i a i esą tokie:
dingą knygutę įsigytų iš
Kas per vienas yra šiandie
1) Kas priklausys ple^kaitininkų organi Dievo, tautos ir Bažnyčios.
Lietuvos i r Amerikos Lie t i D r a u g o " knygyno.
ninis premjeras Maniu?
Dr.
Jonas
Pi
Poška,
zacijai okupuotoj Lietuvoj, laisvoj Lietuvoj,
tuvių mylimas Poetas ir Pe
Tai
advokatas,
geras
ka
Liet. Vyčių Centro Pirm.
ar neitralioj valstybėje, bus baudžiamas, žiū
dagogas kunigas Dr. M. Gus
talikas, ilgus metug. drąsus
Geras atsakymas.
rint jo nusikaltimo didumo, iki mirties baus
taitis ( t 1927), garsus Dzūki
RUMUNIJOS PREMIBRAS valstiečių partijos vadas. Vie jos švietėjas, Seinų ir Lazdi
mės.
Turtingas pasipūtėlis pa
noj savo prakalbų Klausenbur
IŠTIKIMAS
KATA
jų " Ž i b u r i o " gimnazijos di klausė kartą vieno mokslinin
2) Kas suteiks piečkaitininkams šiokią
ge apie save jis štai ką pa
LIKAS.
rektorius, daug yra parašęs ko:
ar tokią paramą, jį priims, tas ir-gi bus bau
reisite:
. .;
graižių knygų. J ų . t a r p e viena
džiamas pagal jo nusikaltimo didumo iki mir
4
* Turi but žinotina, kad
— Kcdel turtuolių namuose
' Pirm 1928 metų Rumunijos
ties bausmės.
valdžios priešaky buvo libe- mano protėviai per septynias j R o m i a u s i ų yra A r t e l i * , fe mokslininkų ir literatų galima
3) Visos >pIeckaltininkų bylos bus pave-* . . , , . ,., .
gent*artes prigulėjo 8 T a i k , ų N ^ s a u s Slovackio veikalą labai dažnai matyti, o turtuo
,
.
*
raku ir katalikai nuo jų
km
GustaitlS pUlkiai
SuliC
katalikų
bažnyčiai,
kuri
yra
'
* liai pas mokslininkus retai te
daug
nukentėjo,
Po
karo
ilgus
cuunos karo teismui.
tuvki
4) Už pranešimą valstybes organams a°'
******* Ankellis tai silanko f
metus šalį valdė- broliai Bra- su Romo s Katalikų J^žnyčia
vienybėje. Taip pat turi but ^ t u v i ų . H t e r a t u r o s reta braupie plečkaitininkus, už j ų sugavimą, a r pa
tiano, liberalai. Vienas jų bu- x;
— Mokslini nkai, žmonės iš
%*+M • v .
geny be. Evangelijos stiliumi
nnrn„
dėjimą sugauti bus skiriamos premijos.
vo premieru, kitas — iždo mi žinoma, kad ir as pats visas
^
mintingi, supranta turtų verTokį įstatymą išleidus, daugelis socialis nisteriu. Paskiau premieras l a i k a S e s u * i o s bažnyčios iš autorius gyvai vaizduoja Tėtikimuoiu
tarnu »iai
Aiai tfaznyRnvrnr s.
l ^ 6 * n e k a l t u s tremtinius
ir: tęf o turtuoliai, matyt, nesu
(.»
tų, kurie eina kartu su Plečkaičiu, atsidurtų mirė ir tuojau mirusio
vietą UK1
™uoju larnu.
.
pranta mokslo vertės, — atsa
keblioj padėty. Turėtų nemalonumų i r vii- brolis „ ž ė n i
'
\ ^ ™ a d o S esu p a š v e n t ė . , ' f ^ n t e j ^ u s . * * £ « ?
^
kė paklaustasis.*
nietis p . Alseika, kuris Plečkaitį priėmė į
Bratianųv valdžia rumunam. ' * 4 * Jo s , kultūrinė,.nacio- f "
f *
',**£*#}
Vipras.
-,.
MV . . šimtmečio. Veikalas Fpilnas ren«iix
a l e l:«
l ™u„u»savo namus, jį vaišino ir t. t.
katalikams buvo tikrai patereligme reikšme vi-.
.
„a«x- • vligijos elemento,• tėvynes meieB m n t t c , o n i„
J
viška. Katalikams, kurie su- b a m Pasauly plačiai jsanoma. ^ J
. v/
..
Ke Visi moksininkai toki.
..
Lkiuinkas" sako;~kad»: . - ••- daro gyventojų Gaižumą, vi- Valdžia su .ši* Baž,yčia turi l™> &hų mm ^>
*
«
i
Kraštą* k ui* jaiamttU nueina,. _ U U U J U I ^ i a T aMIv^mas^^DU^ii? šu"var2y- Sra^oj^sugy^ti- inkateli- % į % « S ?
'^W .. ^ r a a m t z ų -karaliaus :Prands meti} ir kur tvarkomasi per rinktus atsto tas.
kai, kurie valstybei pj^i iš- t l k 4 0 ^ t ą v Labai patartma, kaus I garsusis knygyninkas
3E= SET
vus (seimą) yra Islandia. Tai šaltas ir ne
Diuval klausiamas labai daž
Šventasis Sostas su Rumu tikimi ne tik neturi but- var
derlingas kraštas už Švedijos i r Norvegijos,
Kaip liberalai, taip stačiati nai, atsakydavo:
nija mėgino *lvonkordatą pada žomi, bet turi but jiems grą
bet gražus piliečių sugyvenimas.-ir darbštu
lyti. Tuo reikalu įvyko ilgos žintos pilnos valstybinės tei kiai yra labai įsigalėję ir, a- — Aš to nežinau.
mas gali būti pavyzdžiu, kaip reikia vals
not žinių, jie jungiasi ben
derybos. Viskas buvo sustaty sės".
Juokdarys kartą norėjo Diutybes tvarkyti. Tas taip pat rodo, kad kal
Šis premiero Maniu pareiš dromis jėgomis premiero Ma
ta. Bet Bratianų valdžia pa
valį pašiepti ir t a r ė :
bos apie žanonių atstovybės nereikalingumą
sirašymą nuolat vilkino ir ati kimas nebuvo tuščias. Greitu niu valdžią kovoti. Šiai val
ir net žalingumą yra nieku nepagrįstos, nes
— Tu turi žinoti, juk kara
dėliojo. Liberalams labai norė laiku įžymieji kata likai peda džiai yra rimto pavojaus. Tik
šis Islandijos pavyzdys, ryškiausiai liudija
sugebi premiero taktika, jo lius tau už tai didelę algą. mo
josi Vatikane įjtakos turėti, gogai pakviesti
tarnybon i
visai ką kitą.
bet jie nenorėjo su Vatikanu švietimo ministeriją. I r į kiapsukrumas ir valstiečių išti ka.
kimumas gali valdžią nuo tų
Kadangi seimuose reikalai svarstomi vie santykių užmegsti.
— Karalius algą man moka
tas aukštas valstybės vietas
puolimų
apginti
šai, t a i piliečiai žino ir įvertina kur gerai,
už tai, ką aš žinau. Jei jis no
Bratianai save valdymo lai katalikai paskirti. Šiandie Ru
Jei premiero Maniu valdžia rėtų man algą, mokėti už tai,
o kur kitaip reiktų daryti ir tuo būdu pra ku buvo apsistatę stačiatikių munijoj katalikams visos .tei
šalinama visus nesusipratimus be žudynių ir dvasiškiais, kurie dar dau sės grąžintos ir jie bendrai šiuokart iš pavojaus išsisuks, ko aš nežinau, tai neužtektų
be prievartos. Ta pačia proga tenka prisimin giau, negu liberalai, kataiiky- su stačiatikiais dirba visokius ilgiems metams j i pasiliks visų j o turtų, — ramiai atsa
ti netolimą Šveicariją kuri, net vienos švei bSs neapkenčia.
valstybinius darbus, r^remie- galinga. Tada liberalų partija kė DiuvaL
carų tautos nesudarydama, sugeba per sei
Bet liberalams nebuvo lem ras Maniu pagaliau ėmė dar be reikšmės pasiliks.
Vipras.
mą gražiausiai valdytis, o platieji šiauri ta ilgiau šalį valdyti. Galin buotis, kad' pačią stačiatikių
Rumunijoj valstiečių parti
nės ir pietinės Amerikos kraštai, tas naujasis ga rumunų valstiečių partija cerkvę su Katalikų Bažnyčia ja dar gana galinga ir, tiki
X Feliksas Kraujalis yra
pasaulis, į kurį ne vienas desėtkas ir mūsų nuolat reikalavo valdžioje bal sugretinti valstybės atžvilgiu, ma; liberalam^ su stačiatikiais ne š v . Antano, bet lietuvių
brolių yra nukeliavęs tuo pačiu būdu yra so turėti. Nors liberalai vals ty. kad cerkvė jokios pirme nepasiduos.
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Gydo
sutvarkyti.
tiečius daug spaudė, bet jų nybės valstybėje neturėtų.
AOcua,
dr. Biežis.
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Praeita sekmadienį Romoje įvyko kun.
Bosco beatifikavimo iškilmes.
Palaimintasai kun. Jonas Bosco yra Sa
leziečių draugijos ir Marijos Krikščionių Pa
galbos Dukterų vienuolijos steigėjas. Dekrete,
kuriame skelbiama kun. Bosco beatifikacija
ir kanonizacija, tarp kito ko yra sakoma:
44

Kaip plačiai ir gausiai Visagalis Die
vas paskelbė savo palaima ant savo tarno Jo
no Bosco i r ant jo įsteigtosios liaudies švieti
mo i r gelbėjimo draugijos, aiškiai parodo jo
skirtingosios prigimties bei malones dovanos,
30 šviesus nuveikti darbai, Maldingosios Drau
gijos išsiplėtojimas ir draugingos jos atida
lytos' įstaigos, stipriai įsigalėjusios visuose
tolimiausiuose pasaulio kraštuose ir išbujoju
sios dažniausiai be pagalbos ir turtų. I š tikrujų, Dievo tarnas, gimęs i š neturtingų tėvų, iš pat mažų dienų pasirodė esąs apdova
notas gausiais ir retais privalumais ir, jais
pasinaudodamas, pradėjo ir iki galo išvarė
tokius darbus, ypač jaunuomenes auklėjimo
srityje, kurie be didelio ištekliaus ir nepap
rastos Įtakos nebūtų galėję išsilaikyti. J i s gi,
su visomis kliūtimis drąsiai susirėmęs, pasi
priešinimus pergalėjęs, nedraugų dvasią švel
niai nulenkęs, ištvermingai grūmėsi ir dide
liu nugalėtoju paliko, ir tai — vien tik sielų
išganymo troškimo skatinamas ir stumiamas

«•

Kun. Bosco palaimintu paskelbtas po il
gą, atsargių dvasinės vyraiusybės tyrinėji
mų. Gydytojai specialistai ištyrė prie jo kapo
įvykusius stebuklus i r paskelbė, kad: Yra
patikrintas staigus ir visiškas sesers Provinos
Negro, sirgusios rundinąja skilvio votimi, pa
gijimas; taip pat yra patikrintas staigus ir
visiškas pagijimas Teresos Callegari, sirgu
sios poli — artrite acuta postini'ectiva ir ki
tais organiniais sužalojimais, kurie ją buvo
įvarę į marosmo stovį.
Kun. Bosco milžiniški darbai, jo kilni ir
šventa asmenybe, per jo užtarymą įvykusieji
stebuklai privedė jį prie palaiminto laipsnio.

i
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Stasius Būdavas.

Ū K A N O S
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DVIEJŲ D ALTŲ APYSAKA
(Tąsa)
Kampuose šnibžda:
— Joni, a r t u girdėjai, sako teismą
iš mūsų iškelsi
— Bobų pliotkai, baikos — pamojo
kitas ir į trankęs gerą' dūmą; net nusikrenkšė.
Kitur vėl girdėtis:
— Ot, sakau, žaltys, du pūru rugių
daviau, tylėk, sakau ir neprasižiok... Kur
tau biesas. Ale jūs, vyrai, ginkitės! A
Jėzus Marija, tik nė puses žodžio neprasitarkit...
— Vot i r savivalda... Lipa tau toks
krupis ant galvos ir tiek...
a a

•

^

— Ale tu, veizėk, mūsų neužmiršk...
— Bus, bus, kiek tik norėsit...
Staiga prasiveria teismo durys. Akimirksny visi užspringsta. Sargas rėkia:

—

->—

—.
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— Šukytė Veronika!
. Žinoma, kaip jau prie gaspadorystės: ant
Slenka rūgščia" valandėlė.
Verutė nuvirpa, atsidūsta ir stoja- ! rytojaus vasarojų inislijau vežti... Nu tai
-- $r tikrai nmšo ją.
— Prašau atsistoti! - ^ paliepia tei
si... Sargas ją. vidun įleidžia...
— Kur gi ne: dar užsilipęs buvo...
vot i r einu...
sėjas. Darosi iškilminga tyla. Teisėjas
— Lapinskis Zigmas — vėl rikteli.
Žmonės juokais .plyšta...
— Be pasakų, sakyk trumpai, ką ma
skaito raštą ir nusprendžia Zigmą nu
Persigandęs Zigmas vis sėdi. Sargas tei! — pastebi teisėjas.
— Ar moki pasirašyti?
bausti t r i s mėnesius kalėjimo... ;
dar pakartoja Vidun jis eina sustyręs.
— Negramatnas...
— Aš gerai žinau,, pons teigėjau, man
— Nu, Zigmel, a r aš tau nesakiau
Paskui sušaukia liudininkus'ir galiaus tik čėso reikia...
— Prašau sėstis.
kad pragrajisi... Dėkui penui, aš jau tam•
šiem s išeiti liepia.
— Na ir sakyk. f
— E i tu durtiiau, durniau, beproti, 1 s*tai kada nors atsinagradysiu už tokią
Visi nekantriai laukia. Teisėjas rašo
kalba linksma Šukienė ir pa— Tai vot, aš einu. Einu i r girdžiu taip meluoti — kaskart labiau niršta Zig- j malonę
kažką. Zigmo ilgokai klausinėja, O jis kad kažkas Pono Dievo vardą šaukia...* mas.
į lengva slenka laukan.
vis maišos. Užklausia i r Verutės. Paskui Nu aš jau misliju, kad čia nebėra gerai...
— Tylėk, jauti! — užsipuola Šukienė
— Greičiau, greičiau!... — vėl barasi
jau liudininkus šaukia...
Ir bėgu paveizėti, kas ten dedasi. A vot
ar nebeatmeni, kad arielkos prisilakęs , teisėjas.
— Gedmantas Valerijonas!
tas žaltys tą. nekaltą merginę, kad muša, visą šventą naktelę vėmei... meluoja senė...
— Mat kok s paršiuks, daT toks jau
— Je, je, pons teisėjau — greitai vi 'kad muša... — i r pirštu parodė į Zigmą.
Vėl visi žmonės netveria juokais. nas — pamano Šukienė ir susiraukia.
dun sprunka drąsus sermėgis.
Kiti žmonės pradėjo vaipytis.
Teisėjas piktai ant jos surėkia:
— Eik, jau, boba, eik — stumia ją
" — Veronika Šukytė tamstai ne gi
— Je, vo a r tu matei! — įsidrąsina
— No, no^ tamstos niekas neklausia! Šukys.
minė?
ir Zigmas.
Šukys pakelia apsvaigusią galvą..
— Nu t a i einam vyreliai, dabar aš
— Fui, kas dės...
Zigmas palengva rausta. Teisėjas dar jumis tai pačestavosiu... Nusiminęs Zig
— Nutilk, nutilk! — barasi teisėjas. .
— Ar nebuvai teistas? ^
— Pons teisėjau, fai Bogii, kaip Die šaukia irt kitus liudininkus. I r Visi taip mas dar kažko lukinėja... Verutė gailiai
— O ne; aš teisingas.?s
vą myliu taip buvo —;vot kaip gyvą ma juodina Zigmą... Verutč tyli t ix kenčia... žiūri į jį ir taip pat palengva prie durų
s..
)
— Kiek metų t\rri. . ' -l
tot... — dievagosi Germantas.
Teisėjas kliųsjįnėja, rašo, vėl klausia ir slenka. Dar labiau rausta jos pavytę
1
— I r tamsta palsi'matei f
skruostai... Netrukus j a i ištrupa kelįos
dar rašo...
v
— Sakyk ką'žinai-šioj byloj?
Nu kas kitas, pons, žinoma kad
Šukys. sajk po. nosies burba kažką... stambios, kaip sidabras, ašaros — Veru
— Tai vot kaip, pons teisėjau, aš pats..
j Šukiene s akys plačiau skečiasi. O Veru- tei baisiai Zigmo gaila...
einu vieną vakarą savo arklių susiieškoti.
I r atbėgai.
\ tei vis galva svaigsta...""x
v
(Bos daugiau)
-
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tarmę vargšas kunigas paba• lo ir, pakėlęs akis į dangų;,
: aukojo pats save dangiškam

Prašau Į Mano Kampelį
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[butų nužudžius
New Britaine.

LIETUVIAI AMERIKOJE

kun. Žebrį,jtis, kaip čia bažnyčią padidin
ti. Pasiseka surasti protesto
nų ruimingesnė bažnyčia 8t
Kun. Grikiui išvykus į New
greta esama svetaine ir kle
Ęritain, kun. Žebrio vieton,
bonija, kuri tapo nupirkta
mums atsiųstas gerb. kun.
Nupirkus bažnyčią, rupes
Karkauskas, dabartinis kle
eiai nei kiek nesumažėjo, bei
bonas, kuris ištaisė po bažny
padidėjo, nes viskas reikjejc
čia svetainę mitingams ir
pertaisyti viduje ir iš lauko.
šiaip ipasilinksminimams lai
Reikalingiausias darbas yra
kyti, ištaisė bažnyčią ir kle
boniją.
(Tąsa ant 4 pusi.)

auksu. Viso suaukota $067. Li
pora k a i č i ų , arba mėnesį, t o - l T ė ™ - Q ™ ^ t * d a r k , a r '
kusiais padengta Vakarienės
kj ar kitokį įvykį, arba p r a - f e ą t k l k y t l ŠV" ™ 8 ' ^ ^
lėšos.
_ -,
,
v
j T . į .Įtini kartą ant altoriaus aukoti
Pagerbimas
klebono
kun.
. , . atsiunčia
. ,
.,,. , . . t nekaltą
Auką
mogelę,
redaktoriui:
*
^
.ir kartu pasiA
Eeikia pažymėti, jog gerb.
su tokiu jsakymu: "hepkit • , . v
,.
f
kun. Karkauskas daug triūso
, ,. . ,
, . melsti uz savo mylimą tautą
Sukakus 14 metą, kai čia
v.
y,
yra pridėjęs parapijos darbuo
ti.
darbininkams si rastą talpm-f.
. v
, Ji .
v .
klebonauja
kun.
Karkauskas,
4 i. ir uz gimtąją žemę!... ĮCai pri
parapijonys 19 gegužės suren se.
Teatre kalbasi du pažįsta siminė savo senąjį tėvelį, jo gė viešą vakarienę ir už uolą
Paviršutinė parapijos
mu;
akys prisipildė ^ašaromis... darbavimąsi parapijos reika
istorija.
Taip besidarbuojant para
— Tamsta , kai matau, la Bet paskui, eidamas į paskir lais klebonui įteikė $300 auk
Apie reikalą parapijos čia pijos reikalais, štai, atėjo ži
bai pamėgai baletą, nes taip tąją mirties vietą, buvo ramus su, gi jo pagęlbininkui kun.
buvo kalbama nuo 1906 m. nios iš užmario, jog mūsų tė
ir linksmas ir širdyje 'girdė
Vienas kuris Chicagos gra- dažnai lankai baleto spektak čiutė
pažįsta tavo nekaltu- SibuLskui, kuris daug padeda Vienok parap. steigimas vis vynė pasiliuosavo nuo sunkaus
jo skambant: "Dievas ir mo
,
borių turės nepaprastas lai lius.
mą." &iuo balsu jis buvo pa-.klebonui nedėldieniais, $150 atidėliota del nedidelio lietu jungo, kurį nešė per šimtme
—
Tam
yra
priežasčių.
dotuves. Miršta tautiška sandrąsintas iki galo savo gyve
vių skaičiaus.
čius. Gerb. kun. Karkauskas,
4<
—
Labai
butų
malonu
ži
dariečių — nezaležninku re
Belfiorės
ir
su
didžiausiomis
nimo. Šventais Sakramentais
Pagalios, 1912 m. lietuviai kaipo ištikimas tėvynainis, Kai atsikeli su gtilvos ekaudėjfmu,
noti.
ligija'^ o paskutinę " bažny
iškilmėmis
palaidotas
gražio
silpnos, pusiau sergąs, tai
jį aprūpino garsus patriotas
tuoj ėmėsi bendro darbo. Nuo tingus,
nutarė
sutverti
parapiją
var
štai
kuriuo
būdu" gali pagerėti.
—
Neapsakomai
smagu
man
čia/' dera biblistai. Kitose
se kapinėse. Ji italai, o ypačj
Kun.
Aloizas
Martini,
MantoImk
truputį
Phillips Milk of Maankstyvo
rytmečio
iki
vėlam
jų M bažnyčiose'' jau senai bu- žiūrėti į moterį, kuri per ke vos katedros dekanas.
Venecijos gyventojai gerbia du Šv. Kazimiero ir išrinko
gneeia su vandeniu arba lemonadn.
du delegatu: Joną Kazlauską vakarui pats dirbo ir visus Du ar keturi šaukštai yra suaugu
turias valandas neprataria nei
černės, grosernės įsisteigė".
ir
gerbs
per
amžius.
sio doza. Imant su lcmonadu PniVeltui draugai, parapijo
ir
Kąz.
Makarančių
kreiptis
lietuvius
ragino
dirbti
Lietullips Milk of Magnesia veikia, kaip
vieno žodžio.
Po tiek kankinimų ir žudy
v o slabuL šailbė
Nezaležninkų-gi kunigužiai
of marmėsią. Gerk už valan
nys, maldingos moters, prela
į J. M. vyskupą, kad gautų
susirinkimus, citrate
dos
prieS
pusryčius. Kai eisi iš na
(barberiai, šiaučiai)
vaikšto
ats a u k o
ir
itus
tai išmėgino visas priemones, nių, sugrįžo teisybė ir tarp lietuvį kunigą.
mų,
tai
pasijusi
naujas žmogus.
<P
3°
^
ragino;
Bedieviai sako, kad darbi
žmonių
pasirodė
Dievo
teis
Kaipo švelnu, saugu, malonu liuopo namus, biznius ir renka
rinko drab
kad apturėti malonę. Taip
Pradžia
buvo
labai
sunki,
!
™
»
s
ir
viską
dasuotoją Phillips Milk of Magnesia
ninkams nereikia jokių religi
aukas "Lietuvai šelpti".
žymiausi daktarai. Kaipo
pat ir vyskupas Corti su savo mas. Po 1866 m., atvadavus
....
. -, , , , re, kas tik buvo galima nu užgyrė
jų, jokių dievų. O bedieviai ar
priešrugštinis vaistas pataisymui s u 
Venecijos
provinciją,
brangios
kapitulos senijorais protesta
neš reikėjo po keletą kartų Į . .
°
rūgusių vidurių, geso, nevirškinimo
neturi savo dievų? Yes, turi.
liekanos
kitų
dešimties
kankij
daktarų
laikomas geriausiu per
Baime, sako, turi dideles a, . .
. . . , .V1 . ,veikti. Neperdėsiu pasakęs, 50 metų.buvo
vo, kad pasaulinė valdžia ne
Kad
žinoti jo greita par
Pavyzdžiui socialistai arba ko
nių buvo iškastos ir nugaben kreiptis asmemai ir laiškais!
.
~
*•
•
lengvinilną
virškinimui
tr vidurių
kis — porija vienas lietuviškų
gali kunigo teisti. Bet viskas
munistai. Jei kuris pasileidėlis
valymui
vyrams,
moterims,
vaikams
tos ten, kur gulėjo Tėvyrtės
.
,
, .
jog newhaveniečiai, pagal ša
veltui.
Veltui
vargšas
tėvas
ir
kūdikiams,
tai
reikia
laikyti
bu
J
Chicagos komisarų ir tos a- :ima Dievą burnoti, tai komu
. .
. . .
Tėvas Grioli ir pakastos ša pas vyskupą, kuris abejojo ar °
teli visada po ranka.
kys, sako, pa s *' Draugo" Kam nistai juokiasi, o kai aš prade verkė, prašė ir rovė savo ži lia meilės ir teisybės kanki-j
,.
v, .,
vo skaičių, stovi pirmutinėse Pilni nurodymai ant kiekvieno
butelio. Visose aptieose po 25c. i
lus plaukus parpuolęs žvėriš
pajėgs
lietuviai
užlaikyti
pa*'
.
/
.
.
pininką.
du įrodyti niekšiškus darbus
nio.
T
eilėse su aukomis
Lietuvai.
Po \ " M i l k o f Magnesia" buvo Chas.
kiems teisėjams po kojų... Ve
katalikiška
Šeimynėlė
ir paBile vienas žvilgterėkit į Markso, Belą Kūno, Deržins(nes lenkai buvo
H. Phillips Chemical kompanijos S.
rapiją ir kunigą.
" ,
O sūnūs Gražiosios Tėvy bažnyčią,
ltui...
1
sirodo,
jog
bažnyčia
darosi
mano profesorišką fizionomi kio, Trockio ir bolševiki) va
_
.,
'.
_. tų darbų manvta truputi pa- V. registruotas vaizbos ženklas ir jos
naują
pasistatę).
nės,
išmokite
iš
šitų
didvyrių,
pirmtakuno Chas. G. Phillips n u o
Pagauos sulaukėm kun. Sat-1permaža.
.. . . . ^ Kįlo
. , rupes- fmit
VA . naujas
ją: nei vienas neįžiurėsit pas dų, tai komunistai gatavi ma Po pustrečios valau/los ge
. Iškėlus
, . kun. .Šatkų,
,
_
.
'silsėti.
Bet,
štai,
pasidaugina'"
1875.
gavome
i
kad
geriau
mirti
nekaltu,
ne
kų,
kuris
nupirko
nuo
lenkų',
,
.
;
•
.,.
.
ri x
v
mane didelių akių. Aišku, me ne iš tribūnos išmesti ir nu-rasis Ceresės vikaras, lydi
rr
gu kaltu gyventi, kad šventa jauną kun. Grikį, kuris gražiai
mas
policijos
ir
maldavimų
jo
luojama.
linčiuoti. Taigi, komunistai
mylimiausios tautos, ėjo į Be- i r iSganinga yra tėvynės mei darbavosi: tverė naujas drau
savo dievais laiko Marksą,
"
'
I i
*
L' ! _ i i i • ••
lė,
sujungta
su
meile
tikėjimo gijas : vaikučių, mergaičių,
lfiorę,
vietą,
kurioje
turėjo
Trockį,
Deržinskį
ir
kitus
bol
Kaikurie mūsų laikraščių
ir kad nė vienas pavyzdys nė moterų, rengė vakarus, deba
persiskirti
su
šiuo
gyvenimu.
ševikus.
korespondentai, aprašę prieš
Nuėjęs į mirties vietą, pasku ra taip didelis ir gerbtinas, tus ir t. t. Visi lietuviai suėjo
tinį kartą pasveikino su švel kaip kentėti ir merdėti už tei į stiprią vienybę. Gal ir po
šiai dienai kun. Grikis butu
niu žvilgterėjimu savo myli sybę ir tėvynę.
.
Laisvai vertė J. K. Povas. su newhavieniečiais veikęs,
mą tautą. Atsistojo ir laukė
Italija.
Iš "Ž. P r . " jei žiauri bedievio ranka ne
1851 metais spalio 28 d. jau- su savo draugais išgerti vyno mirtino šūvio... Tuomet kal
•
•
nas kunigas Jonas Grioli, Ce- stikliuką. Kun. Jonas, būda tintojai dar paklausp, ar ne
.
S*
\'
resjės vikaras, ties miesto va mas labai geros širdies, nerei turi ko pasakyti. Kaltinama
rtais buvo areštuotas ir poli kalavo dviejų kartų prašymo, sis ramiai jiems atsakė, kad
h
,
cijos komisaro ir dviejų žan bet, įkišęs ranką į piniginę, nieko neturįs. Pabučiavo Jė
i
i* /
darų nuvestas į šv. Dominiko ištraukė dvi lyras ir padavė zaus Kristaus paveikslą, savo
U
Žmogus, kurs labiausia jvertina saugumą mo
kalėjimą.
kareiviui sakydamas: - I m k j j Palinksminto ją ir Draugą
Į
derniško banko ir patogumą bankinių skrynelų,
Neapsakomai nustebo tie, gerk ir būk linksmas,'' ir pa Palaimino parapijoms, tėvynę,
yra tai patyręs plėšikas.
kurie jį pažino ir gerbė kaip
tėvą
ir
prašė
Aukščiausiojo,
skui nuėjo sau.
i
taikos ir meilės angelą, tikrą
kad dovanotų teisėjams. Jį
Jis žino ,kad tvirtos durys ir plieninės sienos
—
WALTER
a
GIFFORD
K
a
r
e
m
ų
sargai
visa
t
a
i
ir pavyzdingą Dievo tarną.
|paliett vokiečilJ kulka( i r j i s
pripildytos kietu cementu, yra sutrukdymas jo
matė
ir
girdėjo
ir
tuojau
aIAN:
Didelis skausmas ir baimė aIANDIE
jus ga'lte kalbėtis p«r Atlantika per
darbui.
krito negyvas...
Bell Telefoną savo ofise ar namie. Jūsų balsas
pie
tai
pranešė
okupacijos
pėmė jo parapijoms, kurie jį
vielomis eis iki jūrės, paskui peršoka per van
Gerojo kunigo siela lėkė j
Skrynelė musy saugiuose voltuose teikia 100 %
denyną.
Balsas iŠ Europos peršoka per Atlantika ir
vyriausybei,
kuri
kunige
ir
amylėjo kaip vaikai tėvą; neiš
[dangų pasiimti Kristaus ža
ateina jūsų ausin.
protekciją ir tai ten yra tinkama vieta JŪSŲ bopasakytas
širdies liūdesys pkaltino kaip suvedžiotoją ir dėtąją dovaną. Atsivėrė dan
nams, morgičiams, dytams inšiurinso polisams ir
Pradžioj tas buvo tik naujiena, o dabar vartoja
spaudė jo tėvelį, kuriam jis maištininką. Gerasis kunigas,
mas kasdien. Juo daugiau Europos telefonu Įtraukia
kitoms brangmenoms — ir tas atsieina mažiau,
gaus šviesybe...
ma i tą tinklą, juo daugiau naudojamasi tuo pa
ramus
ir
įsitikinęs
apie
savo
buvo gyvenimas, paguoda ir
tarnavimu.
negu po 1 centą dienoje.
,
Kunigas Jonas Grioli buvo
nekaltumą,
drąsiai
ėjo
į
kaparama.
šis jvedimas rodo neišpasakytus daiktus, kurie
pirmasis iš vienuolikos Italijvyko
telefono patarnavime pastaruose metuose.
"O laimingas tas vargšas riškąjį tribunolą. Išgirdęs ka-, J 0 8 k a n k i n i n < kūrie n u o 1 8 5 1
Pagerinimai telefonų perdavime, sujungimų grei
sūnelis, kuris jau nebeturėjo Įtinamąjį aktą nenusiminė, į i k i i 8 5 3 metų k r i t o u ž t ė v y n ę
tume ir kiti patobulinimai, kurie davė galimybės įs
teigti telefonų liniją per Atlantika, kartu pagerino su
močiutės... Kas būtų buvę tai bet linksmai atsakė: "Netei Belfiorej. Sie kankiniai uztisisiekimą ir trumpesnėse tolimybėse. Visi jūsų pašau
kimai į kitus miestus atliekami dabar su tokiu grei
nelaimingai moteriškei, jei ne sybė, neteisybė!" Jis netur^V- krino savo tėvynei nepriklau
tumu
ir akuratnumu, kurs keletą metu tam atgal
šaltasis kapas, nes nebūtų iš- jo kito liudytojo — tiktai sa somybę. Kunigas Grioli, gal
but išrodę negalimi.
kentėjusi tokį širdies skaus vo sąžinę, kito dokumento — į i š v i g u nekalčiausis, su savo
Tuoml Bell System dar nesitenkina
TRUSTINE KOMPANIJA
tiktai
savo
nekaltą
gyvenimą,
mą!... Gal vienintelė paguoda
ramiu ir rimtu būdu, buvo
LL1NOIS B E L L T E L E P H O N E C O M P A N Y
kito
apgynimo
—
tiktai
balsą
nelaimingajam, kurs galėjo
visiems mokytojas, kaip rei
BELL SYSTEM
1110 West 3 5 m Street
savo tautos. Dievo tarnas, kia kentėti, mirti už teisybę
sakyti; "Mano mama never
One Policy - One Syetem - Univenal Service
kiek galėdamas, teisinosi, bet ir už tėvynę. Jis taip pat pa
kia ir nedreba del manęsI"
Valstijinis Bankas Biržos Bankas
nieko negelbėjo: teisėjai jį rodė, koks didelis skirtumas
Kiti tačiau verkė ir drėbėpripažino kaltu ir lapkričio 5 yra tarp žimonių teismo ir taTelefonas BOULEVARD 4600
jo uz JĮ.
d. nusprendė sušaudyti.
j rp teismo sąžinės ir Dievo.
Buvo tai liūdniausios die
Girdėdamas neteisingą iš-Į Jo kūnas buvo paimtas iš
nos, kada svetimšaliai laikė
užėmę Venecijos apylinkes.
>• —
Priešai, neatsižvelgdami įsta
.
tų, baudė tuos žmones, kurie
.
myiėjo tėvynę ir ją gynė.
V0HO SAID VrViE'eE SETTltf
Kunigas Jonas, energingas
3EAT ? - |T% OMUV T ^ E
Svarufeow.iMSivtt*y
jaunikaitis, uolus, geros šir
SEtOMD !K)IO\rO' AKS VOE :
dies ir didelis savo tevelės
GOTTA PtAV f b u a A*0 A
Altf AK>U> lOPV< AT OS
HAL^ IfOlOlM'S o r i IT
mylėtojas, tiek mylimas ir vi
CETTIM' SEATT TVOEOV
A l ^ T A C^^HE
*TttfcEE
W £ E V E M TO
sų gerbiamas.
i

NEW HAVEN, CONN,

Prof. Kampininkas

ir

LIUOSUOTOJAS
GERIAUSIOS
RŪŠIES

M.

J

ŽMONIŲ IR DIEVO TEISMAS.

Baisenybes - Plėšikai!

Vis

Pirmyn"
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This Pitcher Uses His Head

TUBBY

Kas tuomet atsitiko? Del
ko jis buvo areštuotas? Gera
sis kunigas nuėjo pasižiūrėti
italų kareivių, kurie už mies
to dirbo sunkius darbus kaip
belaisviai. Jau jis norėjo ei
ti namo, bet Štai prisiartino
vienas kareivis ir paprašė ke
leto lyrų (Italų pinigas); mat
e§ą* ištroškęs ir norįs kartu

t
'4

£D

u

?i

D R A D O A

rFrefiaAenis, &&.
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Svenciskui, p-l«§ms C. Rūmšaitei, A. Stakenaitei, O. Ski->
riutei, p. Kareivai, VišniausNEW HAVEN, CONN.
žtai, jau fa ilgai laukta die kui i i poniai t . Šatienei už
ŠV KAZIMIERO AKADE
na čia p a t : sekmadienio vaka papuošimą svetainės.
MIKfiS SUVAIDINS
(T$sa nuo 3 pusi.)
re, 8 vai. punkt. 9 d. birželio
Kp. koresp.
GRANDIOZIŠKĄ DRA
atliktas, vienok dar daOg dar
suvažiavę šv. Kazimiero AuMA:
KAME
bo stovi prieš akte. Tačiau yra
RINKLIAVA.
ditoriume gausime progos paLAIMĖ.*'
<f
vilties, jog ir toliau tas dar
matvt rtame IjaimB". Tame
bas bus sėkmingai Vykdomas,
Labd. Sąjungos rinkliava
Artinasi " g r a d u a t i o n , ' mū pat vakare baigs mokslą kenes ūpas pas katalikus geras, sų kultūros židinyje, būtent liosdešimt jauni} lietuvaičių.
kapų kinkymo dienoje, &v.
o turint darbštų kleboną vis- š y K a z i m i e r o Akademijoje.
Bus tai vakaras ir progra Kazimiero kapinėse, kaip kas
kas seksis.
Kelios dešimtys jaumj mer- ma " d e l u x e ' \ Įžanga tik met, taip ir šįmet buvo vykKun. Sibulskas, kuris yra g a įčių atsisveikins su numy. $1.00. Patartina mažučių vai doma ir vidutiniškai pasisekė.
klebonu Hartforde kas nedėlią lėta savo "Alma Mater", bir- kų nesivesti, kad sėdynių už Aukų surinkta apie 500 dol. ir
apie tiekt padaryta pelno lab
ir kaikada net šiokiomis die- : želio 9 d. — jos baigs mokslą. tektų suaugusiems.
nomis atvažiuoja su dvasine Akademijoje.
X.
darių būdoje, kur buvo par
pagelba. Pastaruoju laiku per
davinėta lengvi gėrimai, už
Prieš apleisiant mokyklą apaskutines šv. Mišias žmonės kademikės atsisveikins su savo vTLEIŠIEfteS PRAKAfctfOS. kandžiai bei šaltakošė. Prie
rinkliavos
daug prigelbėjo
nesutelpa į bažnyčią ir kiek brangia įstaiga ir gerb. mo1
Brighton Park. — Geg. 28 geri). kunigai pėreje per žmO<pavelavę turi net lauke sto- kytojomis, sulošdamos pirmu
vėti. Svetimtaučiai net stebi- k a r t lietuvių kalboje retą dra d., parap. svetainėje įvyko po- nes su dėžutėmis.
mą ''Kame Laimė". Sį v e i k a - ^ i o s E. Vileišienės prakalbos.
Taigi, Centro Valdyba vi
si.
Vienu žodžiu, pas newhave-1 ^ Seserys stato begalo grą Aukų surinkta $32.34.
siems taria širdingą acių.
niečius katalikus yra stiprus žiai nežiūrėdamos nei savo
Viešnia iš Lietuvos suteikė
ryšis ir didis
pasitikėjimas didelio vargo nei išlaidų, by labai liūdnų žinių iš Vilniaus
savo klebonu. Parapijai švie tik davus publikai ką n o r s ' krašto. Kalbėjo ir gerb. kum
čia skaisti ateitis.
rimto ir gražaus meno srity F. Vaitukaitis. Ponas Karei
D. J.
va tikrai artistiškai pasakė
je.
Iš praeities žinome, kad ką porą eilių apie tėvynę. Po to
Seserys Kazimierietės pasta sekė muzikalė dalis, kurią iš
to, jos tai daro su didžiausiu pildė p-lės: C. Rumšaitė, A.
artistišku skoniu. Lošėjos vi Stakenaitė, p. K. Svenciskas.
Radio Stoties A J J
sados roles moka ir sutartinai Mūsų mylimi dainininkai bu
"X Gegužės 30 d., t. y. ka
vaidina. Žmonės atsilankę į vo pasirinkę gražiausias dai
pinių dienoje,' Labdarių 3 kp.
• seserų parengtus veikalus — neles. Tai-gi visus žavėjo.
turėjo 8 rinkikes po vadovys-į
\ **
° .
.
w »«i -v. . A T
*
- atsidžiaugti Jjais negali ir li
Patartina jiems lavinti sa
te K. Žilvičio ir A. Janusaus-I . .
. ..
° .
ko. Rinkėjai buvo: Kaz. ž i l - j f !
^ ^ f ^ ^ l ^ vo balsus iki augščiausio laip
vitis, kuris surinko $13.70, O. nai visuomene nerimavo ir snio. To jiems linkėjo ir gerb
Rakauskienė $8.10, B. Kučie- | lankiė akademikių programo. viešnios E. Vileišienė ir p.
B. Bitautienė (iš Bridgepornė $6.00, Galenskienė $6.05,
to). Akompanistė buvo p-lė
Vaišviliutė $4.70, M. Časienė Vilnios našlaičių padėjimą.
$4.08, Kueutė $3.63 ir Gatės! Tikimės, kad gerasis mūsų O. Skirkite (iš Cicero, 111.);
$2.58. Kuopa turėjo išlaidų klebonas paskirs kurį sekma- Vakaro rengėja ir vedėja bu
dienį ir plačiai pagarsins, 6 vo p-l<ė Nevalyta.
12 dol.; centrui liko $37.64.

CICERO, I i i ,

X Birželio 2 d po sumos ivyko parapijonų susirinkimas,
kad pasitarti kaslink par. pik
niko, kuris įvyks birž. 16 d.,
Bergmans darže, Riyerside,
111. Iš raportą pasirodę, kad
piknikas jau yra prirengtas.
Moterėlės, kurios
įgalioto
rinkti piknikui visokius val
gius, jau turi daug pririnku
sios. Restorane jos atsilankiu
sius svečius vaišins vien švie
žia paukštiena ir kitokiais gar
durnynais. Mūsų biznieriai gan
šiai aukoja parapijos piknikui.
Vėliau bus visu vardai pagar
sinti, kas ir kiek aukojo. Ta
čiau negaliu dabar nutylėti
vienos aukos, būtent didelio
veršio, kurį aukojo piknikui
A. G lobis, buvęs parapi jonas,
dabar turįs Wisconsine farmą.
Sako, kad parapijos Vakarie
nei aukas ir dideli avyną. Visi
parapijonys yra dėkingi An
tanui Globiui.

19$

•s:
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mm
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viešnia nepaniekins to ir da
kartą pa*> mus atsilankys.
Padėkime jos misijai, šel
pkime Vilniaus
našlaičius,
kiek įsigalime.
Kauniškis.

X " L a i v o " vajus jau pasi
baigė, bet Ciceroj daug da lie
tuvių katalikų, kurie to laik
raščio neužsirasė. Norintieji
ir dabar gali užsisakyti.

ROSELAND, ILL
*

Taip įvyko dei nežinojimo.
Mažai kam buvo žinoma, j
kad Roselande lankėsi Vii- i
niaus našlaičių globėja ponia '
E. Vileišienė prašydama pa !
gelbos našlaičiams. Kadangi'
nei gerb. klebonas nežinojo, I
kad viešnia tuo tikslu lankėsi,
iš tos priežasties labai mažai j
buvo žmonių ir mažai surink- i
ta aukų, būtent trisdešimts
trys dol. su centais.
Dauguma apgailestauja, kad
neturėjo progos (dėl nežinoji
mo) išgirsti iš viešnios apie

Prie šios progos noriu pa
žymėti, kad Moterų Sąjungos
20 kuopą reiškia širdingiausi
ačių savo brangiems prieteliams: gerb. kun. F. Vaitukai
čiui, p. J. Kudirkai, p. K.

ana Muses,
Kitokias Namų
Vabalus.

PAGELBEKITE!
LIETUVA
:. > -į i

Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovane
lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
"Draugas" patarnaus jums kuogeriausiai.
"Draugas" siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingą ir greitę
patarnavime.
• .

"Dtaugas" siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-dfaf
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.
Norintieji gėrę ir greitę patarnavime, kreipkitės:

DRAUGAS
2334 So. Oakley Avenue,

Visas šias knygas galima gauti
" D r a u g o ' ' knygyne 23Š4 &>. Oakley Ave.
Ohieago, IHmofc.
Ėaufla*. Kaitrio reginių albumas. Su Vaiž
ganto prakalba. Ant 'gražios
popieros. f*usL 62. Kaina:
75c.
Keliones Įspūdžiai. Parašė Kun. Pr. Vai
tukaitis 1928 m. Daug paveik
slėlių. Kaina
$1.50
Kelionės Įspūdžiai. Parašė Kun. Pauliu
kas. 330 pus. su 425 paveiks
lais. Labai dailus aptaisai
fotina
......
, $3.00
29 Tarp Bucharistinis Kongresas. Parašė
Kun. Pr. Bučys. Pusi. 244, su
kelionės į Australija žemJapiu.
Gerais minkštais aptaisais
$1.50
Kietais aptaisais
. . . . . . . . $1.00
Komunistai it Jfų Ūodega-Socialistai. čia
yra gerai įrodyta koks yra
skirtumas tarp socialisto ir
komunisto. Paraše Ekonomis
tas Leonas Krange. Clrirago. Pusi. 49. Kaina
10c.
Kopernikas ir Galiliejus. Parašė A. M.
Pusi. 132. Kaina . ,
8c.
Kosmos. Gamtotyros ir jos šalimų moks
lų laikraštis. Gamtos tyrėjų
ir mėgėjų būrelio rašomas.
I-2-jų (1920-1921) metų 4-5
sis (paskutinis) sąsiuviny s
(su abiejų metų bendrų tu
riniu). Turtingi mokslo išve
džiojimai, kaip tai Pr. Dovidaieio ir kitų mokslo vyrų.
Kaunas 1922 m. Kaina
50c
Kunigas Dvidešimtojo amžiaus visuome
nėje. Parašė M. Krupavi. \
čius. Kaunas. Pusi. 51. Kaina . . 20c.
Kultūros Viešpatija. Parašė A. Jakštas.
Kaune 1919. Ši knygutė labai
gražiai ir aiškiai nurodo kiek
Bažnyčia yra prisidėjusi prie
kultūros kėlimo žmonijos
tarpe. Pusi. 23. Kaina
5c.
Kun.
Jonas Balvocius-Gerutis. (1842 —
1915) Jo gyvenimas ir biografija,
Parašė A. Jakštas. liaunas
1919. Pusi. 23. Kaina
5c.
{Kišeninis Žodinelis. Lietuviškai-aiigliškas
ir angliškai-lietuviškas. Pusi.
160.

—

ŠAUKIA

" D r a u g o " knygyne*
Katalogas.

Chkago, Iii

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

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

Kaina

$1.25

Kuno lavinimos klausimas Lietuvoje. Pa
rašė Kar. Dineika. Kaune 1920.
Pusi. 13. Kaina
10c.
Labdarybės Tvarkymas. Kitur ir Lietu
voje. Parašė Kan. K. Paltaro
kas (dabar vyskupas). Kau
ne 1920. Pusi. 22. Kaina
10c.
Lietuvių - Anglę ir Anglų-Lietuvių Žody
nėlis. Kaina
$1.25
Lietuvos Atgijimas. Parašė Dr. J. Toto
raitis. Chicago 1922. Pusi.
128. Kaina:
kietais viršeliais
45c.
Popieriniais viršeliais
35c.
Lietuvių Dainų Literatūros Istorija. Pa
rašė M. Biržiška. Vilnius.
Pusi. 118. Kaina
,
60c.
Lietuvos Geografija. Aprašyta: Lietuvos
gamta, oras, upės, ežerai, kal
nai, augalai, gyvuliai ir tt.
Parašė M. Biržiška. Vilnius
Lietuvos Mokykla. Laikraštis mokymo ir
auklėjimo dalykams Pr. Dovy
daičio leidžiamas. 2 it 3
(1919 ir 1920) metų 2-ji kny
ga. Kaune 1920. Kaina
50c.
Lietuvos Istorijos Pradžiamokslis. M.
fcržiškos.
Vilniuje 1919.
Pusi. 109. Kaina
40c.
Lietuvių Kalbos Gramatika.
Parašė J.
Damijonaitis. Kaina
40c
Lietuvių Kalbos Gramatika-Etimologija.
Pirmosioms mūsų aukštesniosioms
mokslo įstaigoms. P. Kriaušaičio ir
Rygiškių Jono. Vilnius. 1919. Kai
na
60c
Lietuvos Kariuomenė.
Knyga su labai*
gražiu skūriniu apdaru., Ant slidžios
gero s popieros su daugybe paveikslų.
Tinka salionams Pusi. 176 1919 m.
55 Paauksuotais lapais . . . . . . $2.00
80 Minkštais aptaisais
. . . . $1.50
35 Popieriniais aptaisais
$1.00
Lietuvos Literatūros Istorijos konspek
tas. Sofija Čiurlionienė. 1918 m. pusi.
50. Kaina
15c
Lietuvos Istorija. Paraše A. Alekna. Tre
čioji laida su 11 paveikslį ir 4 žemlapiais. Kaune, 1920. Pusi. 73. . . 40c
Lietuvos Istorija. Ketvirtoji trumpesnioji laida su keturiais spalvuotais žem-

lapiais. 3 1 - 4 0 tūkstantis. T****6
:fmm
1923.
Kaina
*if\?
Lietuvos Istorija. Parašė Antanas Alek
na. Praplatintoji laida su kotunais
spalvuotais žemlapiais. Kaune 1919.
Pusi. 263, popieriniais apd. kaina 75c
tietuvos Istorija. Vadovėlis pradedambmosioms mokykloms. Su paveikslė
liais ir žemlapiu. Prano, antrasis lei
dimas Vilniuje 1914. Pusi. 92 Kai4fW*

na
• • • • • •: * v . T ^
Lietuvių Literatūros Istorijos Santrailka.
M. Biržiška. Vilnius 1919. Kaina 15c
Lietuvos ITkis prieš didįjį kftr*. Aibino
Kimkos. Statistikos tyrinėjimai.. Vil
nius, 1918, pusi. 115. Kaina . . . . 70c
Lietuvos visuomenės ir teises istori^ifc
Sekdamas Stanislovą Kutrzebą para
šė Augustinas Janulaitis. Tiržeje 1920
PusL 218. Kaina 80c
80o
Lietuviu Rašybos Vadovėlis Parašė Liu
das Gira. Vilnius 1918. Kaina 40c
Limpamosios Ligos ir Itadp nuo jįjį išsisau
goti? Parašė D-ras A. Vileišis, Kau
nas, 1915. Pusi. 164, kaina . . . . . . 30c
Literatūros Teorija. Vadovėlis aukštesnio
šioms mokykloms. Trečias leidimas.
Kaunas 1922. KaMa
6Dc
Logikos Evoliucija. Pafašė A. Jakštas,
Kaunas. Pusi. 15. Kaina . . . . . . . . 10c.
Logos. Filosofijos laikraštis. I-2-įų, (19211922) metų 3-sis ir 4-sis są
siuviniai s u abiejų metų tu
riniu. Kaunas, 1922. Kaina
50c.
Mandagumas. Parašė kun. A. Staniukynas teologijos daktaras. PusL
38. Kaina
».
20c.
Metraštis. 1916 m. Tvarkė ir redagavo
kun. P. Lapelis. Didelė ant
,
gražaus popiero, su daugybė
paveikslų. Pusi. 438. Kaina
50c.
Meilė. Poema-Eilės. Parašė M. Grustaitis,
Chicago. Pusi. 24. -Kaina
15c.
Medelis plačiašakis ir Vaikelis dauganoris. Iš F. Ruckerto, vertė J.
Trinkūnas, Poema ir gražus
piešiniai vaikams. Šiauliai.
Pusi. 16. Kaina
I5c.
Metodikos Etiudai. Skaitymai tėvams,
pradedantiems dirbti mokyto
jams ir mokytojų kursams.
Vilnius 1919. Kaina
50c.
Mokslo Pasakos. Pr. M. Mašiotas. Su 23
Piešinėliais. Tilaeje 1920. Kaina 25c.
Moteryste Ir šeimyna. Žiūrint į šiedvi iš
filosofijos kertės. Iš vokiškos
kalbos verfe J. Gerutis. 1908.
Pusi. 104. Kaina
40c.
Musi|> Jaunuomenės Idealai. Paraše Pr.

Penkauskas. Knyga skiriama
jaunuomenei. Kaunas. Pusi.
oo, Ivaina
•, 60c.
Mūsų Keliai. (Leonas 13-is ir mės>. Kau
ne 1921. PusL 38. Kaina
15c.
Mūsų Politinės Partijos ir ko Jos Nori
Parašė Meškus. Kaunas 1923.
Kaina
5c.
Mūsų Vargai. Maironis Mačiulis. Labai
graži poema. Pusi. 150. Kaina . . 45c
Padangėse. Eilės. Parašė 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
PMnkime Socializmą, Parašė P. G. Bos
ton 19l7. Kaina
10c
Pfmosios Blaivybės Katekizmas. Pagal J.
M. Cullen, sutaisė kun. P. Saurusaitis. Chicago 1914. P u s i
159. Kaina
25c
Pirmieji Gamtos Pasakojimai. Parašė H.
Vagneris, vertė B. Masiulis.
Ši knyga skiriama jaunimo
knygynui. Įdomi kiekvienam.
Joje daug paveikslėlių. Kautfė
1922. Pusi. 13S. Kaina . . . . . . . . . 65c
Planetos ir Žvaiidės, trumpas astronomi
jos vadovėlis, pagal K. Flammario-na. Parašė J. Gerutis.
Antra laida.. Kaunas 1920.
Pusi. 87. Kaina
30c
Plokštinė Trigonometrija. Pilnas sistematiškas kursas. Teorija ir
uždaviniai. Sustatė A. Jak&
tas. Kaune 1920. Pusi. 156.
Kaina
$100
Pasakojimai B Gyvulių gyvenimo, s u 36
(paveikslais. Vertė M. Lupeikyte, Marijampolė, 19212. Pusi.
81
- Kaina
30C.
Psichologijos Vadovais. (Mokykloms ir
savamoksliams) su piešiniais.
Pr. Čelpanovo, vertė J. Ge
dminas. Kaunas 1922. Pusi.
164. Kaina
75c
• • • • • . .
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X Birž. 1 d. ponai Beino- ? Tel. Henrtock 8151
T A R A I
D A
riai pakrikštijo sūnų vardais
•*w»
— Edmundu — Petru. Krikšto
Telefonas Boulevard 1920
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
tėvai buvo Petr% Lauraitis ir
TeL Lafay ette 6793
PIRMĄ KARTĄ CHfCAGOJ. Šiauliutė, Feravičaite, Mik*
~*m
2435 Weat 69 Street
j
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 6—-9
Keletas mėnesių atgal susi Stanislava Urnežienė.
žiute ir visas choras.
Dr. A. J. JAVOIS
v. y. Nedėlioj susitariu.
Ofise
Valandos:
t
iki
1*.
1
iki
2
tverėlietuvių
Moterų
ir
VyOperete itin juokinga. Daug
Šį vakarą, birželio (June)
Office: 4469 8. Callfornla Are.
X Birž. 4 d. mokyklos vai
••'•"
•llllJUi'IH"K'
f»
diena. Ir «:S0 iki 9:90 Vakar*
Vai.:
2 iki 6 p o petų, 7 lkl 9
5 d., 8 vai. vakare, Eight St. skanaus juoko įneša tyronas tų Vefipime ir Audimo I>faii- kai turėjo išvažiavimą Lin- r
'
—'">
4608 So. Ashland Ave.
Nedėlioję pagal sutarti.
DR. M. T . STR1KOL
teatre (prie S. Wabash ir Iii. G<esleris (p. K. Pažarskis) su gij.4% pasii-Ęfcdaitta sau už tiks <&oln parke.
NetoH 4«th St.
CMca*o, 111.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8 street) pirmą kartą Chica- savo sugedusiais viduriais ir ią verpti ir austi laike Pasattr
4601 South Ashland Avenue
M
Telefonas Boulevard 7820
jinfcs
Faa-^os.
čbieagojjfe,
1323
goj Vyčių " Dainos
choras, keistais įsakymais, kuriuos
1
Rea, 6641 SouthAlbany Avenue
VlrginU 0880
Tel.
Canal
6784
Res.
Tel.
Midiray
6611
vedamas komp. A. Pociaus ir visi turi pildyti. Jei kas at metais, Mtaip satant, stengtis
Tel. Prospect 19&0
Valandos 2-4,6-8 Nedėlioj 10-12
Dr. E. O. O U P t J R
režisuojant p. J. Balsini, stato sisako jo užgaidas pildyti, tam parodyt pasauliui, jog lietu
GYDYTOJAS I » CHIRURGAS
scenoj Dr. J. Poškos lietuvių jo tarnai turi galvas nukirsti. vėj moterys savo rankomis
Oakley Are. ir S 4-tas Street
GYDYTOJAS,
Telefonai
Canal 1718-0241
audeklus moka
CHIRURGAS
kalbon verstą komišką opere- Jis Vilių, Tell priverčia, nuo kaikuriuos
oti
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllals
T<nh«n n-pUfinn " S
Ž "
*o
Tel. Canal 2118
IR OBSTETRIKA9J
ir Ketverauls vakare.
te ''Will Tell" (Wilius TeL- savo sūnaus galvos iš saidoko padaryti daug puikesnius, ne
DaDai
geistina
o.
z^
N a m ų T e l I j a f a y e t t e 0098
Gydo stalgias ir chronigkas ligas
surinkti baigiant š. m. birže
gu
mašinos.
Šio
darbo
su
obuolį
nušauti.
Jaunas
"Peliųliūs). Vaidinime dalyvauja šie
vyrų, moterų ir vaikų
lio
mėnesio
30
d.
Tvarkytojai
DARO OPERACIJAS
dainininkai: pp. K. Pažarskis ka s mirties išvengia dėka į- manytoja buvo Ona Karbiene.
Ligonius priima kasdieną nae
OFISAS
(pamenat Gasparą "Kornevi- simylėjusios į jį Geslerio duk- Jos pastangomis tapo suorga- sukruskite! Baigkime pirnuj'į,
pietų ir 9 vai. vakaro.
žinių
rinkimo
dalį.
Žengkime
ni&uota
minėta
draugijėle
ir
Nedėliomls ir seredomls tfk
lio Varpuose"i) y gražaus te- \ terš Onos.
190G S. rTAT*3TED STREET
iškalno susitarus
prie antros, įdomesnes Ame
Gydytojus jr Chirurgas
Dekoracijos ir kostiumai čia jai teko pirmininkauti.
noro balso Svenciskas, Čiapas,
NAMAI:
Ofisas 2408 WEST 68 STREET
Ofisas ir Laboratorija
Iš "karto susirašė apie 14 rikos lietuvių visuomenes kil
Balsis, Benaitis, Zemba; p-lės bus senoviški.
Kertė So. Western Avenue
ir X - R A T
4193 ARCHER AVE.
nių nuveiktų darbų aprašymo,
Tel. Prospect 1028
Visos teatre vietos rezervuo asmenų. Atlaikyta tveriamasis
2130 WSWV 22nd STREET
Rezidencija 23 5» So. Leavitt S t
kolonijų
istorijų
tvarkymo.
Is
Valandos;
prieš
pietus
pagal
sutartį.
Tel. Canal 2810/
tos. Bilietai prie kasos lange susirinkimas, išrinkta valdyba
CHICAGO
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 y, T. Valandos: 1-4 po pietų ir 7-f r. v.
torinių
dokumentų,
reikalingu
ADVOKATAI:
lio bus pardavinėjami nuo 7 ir pradėta darbas. Prisidėjo
Nedėlioj pasai susitarimą
=
fotografijų
ir vaizdų ir tt.
m
-y
dar
keliolika
moterų
ir,
rodos,
vai. vakaro. Bilietą kainos nuo
Res.
tel.
Van
Buren
5858
darbas rado pritarimo. Bet surinkimo.. Visa tai bus daug
JOHN B. BORDEN 50e. iki $2.00.
smagiau ir sėkmingiau tvar
kaikurie valdybos nariai nei iš
Vėsus
birželio
mėn.
oras
PILNAS EGZAMINAS
(John Bagdziunas Borden)
kyti, kuomet bus užbaigta
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
duoda galimybes visiems dai šio, nei iš to ėme kelti maištą:
GYDYTOJAS
I
R
CHIRURGAS
$5.00
TIKTAI
$5.00
pirmoji dalis.
ADVOKATAS
X — Spinduliai
nos mylėtojams išgirsti pirmą neklausyti pirmininkes, intri
S P E C I A L I S T A S
Ofisas
220-1
West 22nd Street
2. Ateitis įvertins ne vien Sulte 20« 1579 Milwaukee Ave.
Taigi nenusiminkit,
bet eikit
guoti
ir
feenkti
darbui.
Tel. Brunswick 0624
105 W, Adams St. Em. 2117kartą Chicagoj statomą opere
Cor. So. Leavitt S t TeL Canal 0229
pas tikrą specialistų, ne pas kokį
patį
svarbų
istorinės
reikšmės
nepatyrėlį.
Tikras
specialistas,
ar
Telepboae Raudolph 6727
Rezidencija: 6640 So. Mapletrood
Valandos; nuo 2 lkl 7:30 vai. vak.
te "Will Tell". Tuo vakaru Pereito penktadienio vaka
ba
profesorius,
neklaus
jūsų
kas
Avenue
Tel. Republie 78«8
"S.
Ž
.
"
rinkimą,
bet
neabejo
kasdien. Nedėliomls nuo 1 iki 2 vai.
2151 WX 22 St. 6 iki 9 vak. "Dainos" choras baigs 1928- re, p-nios Karbienes namuose
jums
kenkia,
ar
kur
skauda,
bet
Valandos
1
—
3 & 7 — S v. v.
tinai prisižiuręs bendradarbių *° piet1'*
pasakys pats, po pilno isegzamiNedėlioj: 10 — 12 ryto
vėl susirinko narės ir nutarė j
9 m. sezoną.
TelephaBe Roosovelt 9090
naviiiLO. Jus sutaupysit laikų ir
uolumui. Atidėliojimas —
N a m i e : 8 i k i O ryte Tel. R c p a b . 9600
pinigus. D a u g e l i s
kitų daktarų
draugijėlę reorganizuoti pra
Visi kviečiami.
O
P
T
E
M
I
T
E
I
8
T
A
I
negalėjo
pagelbėt
jums
dėlto, kad
pirmas įrodymas uolumo sto
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 0659
jie
neturi
reikalingo
patyrimo,
sušalinant '' susibuntavojusiuo- kos. " S . Ž . " ne vien to ver
Pradžia lygiai 8 vai.
radymui iūuogaua kenksmingumų.
Rap.
sius" sekretorių, vice-pirmi tesnės, kuofcikslesnės ir te i
Mano JUadio — Scope — Kasai.
*-...»X-Kay Eloentgeno Aparatas ir vi
ninkę ir iždininke. Išrinkta
(Juozas J. Grisius)
siškas bakteriologlškas egzamina
singesnes, bet taipgi ir, jei sa- į
vimas kraujo atidengs man jūsų
MŪSŲ
ŽINELAS.
turtų
globojimo
komisija,
ku
A D V O K A T A S
Gydytojas ir Chirurgas
vo laike atliktos, 'perdaug netikras negeroves, ir jeigu aš pa
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)
ri perimtų turtą iš pražalintųimsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
. . užtęstos. Tas menkas dalyke- /
1821 SOUTH HALSTED ST.
West Side. — Antradienyje
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
Telef. Boulevard 2800
narių
ir
veiktų'
.
.
.
.
jų
valdybos
A
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
R E S I D E N C I J A :
Rezidencija 6*00 S. Arteslan Ave.
Aušros Vartų mokykloje m u - l ^ ^ ^ g u p i r m i n i n k e j k o l lis — pagreitinimas yra pa-;
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
6515 So. Rockvrell Street
Valandos. 11 ryto lkl 2 po pietų
kraujo, nervų, širdies, reumatisTelef. Republie 9723
6 iki 8:30 vakare
sų parapijų pradines mokyk- fcus s u d a r y t a p a s t o v i y a l d y . rodymas, ^ad žinių rinkėjo!
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
Jas baigiantieji bernaičiai su- b a j k o m i s i j ę , i e i f t a : M a r c e l g Į širdyje degt didesnė tėvynes
kių
užsisen ėjusia,
įsikerojusių,
sigrupavo, kad, vadovaujant | Atkoii į UIlieDe> 0 n a I v t t B a u s ' ir tautos meilė, kad jis uoles
chroniškų
ligų, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos
gydytojui,
Bernaičių
Kolegijos
auklėti-,
k
i
e
n
g
j
r
M
a
r
i
j
o
n
a
C
a
i
k
a
u
s
nis,
darbšteaiis,
labiau
užjau
neatldėliokit
neatėię
pas
mane.
A D V O K A T A S
:
Nuo 9:30 iki 1 vai.
niams,
atlankyti Bernaičių k į en ,\
Akių Specialistas
DE. J. E. ZAREMBA r. Perkėlė savo ofisų po numeriu
čiantis visTstraeBiuius reika- lietuvis
.....
TV [ ^
127 N. Deąrbprn Street
., { lus. Neabejotina —- pirmiau
.
SPECIALISTAS.
Kolegijų, Hinsdale, 111.
4729 S. Ashland Ave.
Palengvins aklų ' Įtempimą ku
busi rinkimas taipgi uzgyre
..
/ v^_. •
Room 928
Inėjimas Rūmas 1016
suteiktos
zmios
brangesnės;
ris
esti
priežastini
galvos
skaudė
X Šiandie Labdarių 7 kuo
Tel. Franklin 4177
f* W. JACKSON BOULEVARD
SPECIJALISTAS
pirmininkes sumanymą per
jimo, svaigimo,
akių aptemimo,
Nuo 3 iki 9 vakare
Arti State Gatvės
pirmiems
rinkėjams
didesne
nervuotumo, skaudamų akių kar
susirinkimas tvarkyti draugijėlę kitokiais
Džiovu. Moterų ir Vyrų Lisų
12 E. 107 St., Kahip. Michigan Ave. pos mėnesinis
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki
štį.
Atitaisau
kreivas
akis,
nuimu
, garbe. Kadi tai parodyti ir cataractus. Atitaisau trumpų re- 1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7 Vai ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
Tel. Pullman 5950
Aušros Vartų mokykloje.
pamatais, paruosti jstatus, valu ,
, ..
: .
.
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1
. / ^. į į į į į i .r y e i 'kad suteiktoms vžarnoms pri ggrstę ir tolimų regyste.
X Pirmadienyje mūsų kai- ^T ,
po pietų.
Nedėliomls 10 iki 12
(
Prirengiu teisingai akinius vi- N
TELEFONAS MIDWAY 2880
mynkieje šv. Mykolo italų bažr- kimo programų. Pirmininkė duoti daugiiu reikšmes, nau- sUoso
atsitikimuose,
egsaminavlA. A. O L I S nyčioje šv. Sutvirtinimo Sa-k buvo Įgaliota tais reikalais pa jose blankosė aiškiai pažymė mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.
ADVOKATAS
kramenta teikė J. E. Vysku sirupinti, jMiskirant atatinka ta vieta — jrašyti laiką. Iš to
TeL Boulevard 1491
11 So. La Salle S t . Room 2001
Specialė atyda atkreipiama mo
pas Shel'as, kurio sutikime mų tam komisijų. Susirinku ateities tyrinėtojai matys, ku kyklos
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8
vaikuCiatna
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Dr. V. A. ŠIMKUS
rios
kolonijos
ir
rajonai
kuo
Vakarais
dalyvavo ir mūsų lietuviai
Ofisas:
1449
So.
4*th
Court
Valandos nuo 10 ryto iki 9 va
sios moterys vienu balsu iš
1241 SO. HALSTED STREET
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris
Tel. Cicero 692
met suteikė žinias.
kare. Ne dėl io mis nuo 10 ryto iki
kunigai Draugelis ir Matulai
TeL Vfectory 0562
9942 SO. HaJJWED STREET i
reiškė pageidavimų, kad rei
Rezidencija: 4729 W. 12th PL
12 po pietų.
7-9 • . v. apart Panedėlio ir
Valandos: Nuo 2 — 4 p, p,
3. Birželio mėnesyje bus
tis. Nors italai savo parapiji
Cicero, III. Tel. Cicero 2888
Fetnjčios
7—9 vakare
kalai butų sutvarkyti taip,
Valandos: Ryto: 19—18.
Po
pagaminta svarbiausi klausi- 4712 S. ASHLAND AVE.
nes mokvklos nebeturi, bet
pietų: 2—4. Vakare: 7—9. Nedė
idant kivirčiams ir asmeninio
liomls pasai susitarimų.
mai, į kuriuos reikalinga bus
vis-gi Šv. Sutvirtinimo Sakra
TeL
Boulevard
7589
pobūdžio už^ivarinejimamsr ne
atkreipti domės rašant kolo*
mentui prirengė 42 bernaičius
būtų vietos. Kad butų aiškus
—y
nijų, ir draugijų istorijas ai
ir 49 mergaites, dar buvo auveikimo programas, užduotys
Ofiso Ir Res. Tek Boulevard 6919
aprašymus. Širdingai prašo
IŠ R U S I J O S
gusiųjų apie 30 asmenų.
DE.
A.
J.
BERTASH
ir
gera
kontrolė.
To
būtinai
A D V OK A T A S
ma nesiųsti mums panašių ap
X Rytoj Aušros Vartų baž
Gerai lietuviams žinomas per 26
1444 SO. HALSTED STREET
reikia, idant gavus visuome
metus
patyręs gydytojas, chi
rašymų, kurie rašyti neprisi Pritaikyme akinių del visokių aklų Ofiso valandos nuo 1 lkl 2 po rurgas kaipo
29 So. La Salle Street
nyčioje Dievo Kūno oktavos
ir
akušeris.
pietų Ir 6 lkl 2 vai. vakare
nes pasitikėjimo ir paramos. laikant reikalingų nurodymų.
KM>m 780
Ras. 2201 S. WALLA€E STREET j
užbaiga
bus
vakare
su
proce
TeL Central 6299 — Vai. 9-4
Gydo staigias
ir chroniškas 11Anna Karbiene,
*p-«^
—
Kurie prisiuntė — malonės'
sija
bažnyčioje.
gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
RESIDENCE
Marcella Atkočiuniene, papildyti ateityje.
OPTOMETKISTAS *
jausius metodus X-Ray ir kitokius
X Kadangi Aušros Vartų
elektros prietaisus.
6158 So. Jalman Ave.
Ona Ivanauskienė,
4. Ypatingai mums svarbu
Tel. Prospect 9919
parapijoje pereitų gavėnių įOfisas ir Laboratorija
Mary Čeikauskienė.
ir
skubu
gauti
sąrašai
visų
ge
vyko Šv. Jėzaus Širdies introNetoli Morgan Street
rm
—\
gužės mėnesyj gyvuojančių
nizacija, tai šiais metais šv.
Office Boulevard 7949
RADIO STOTIS ASK.
1025 WEST 18 STREET
draugijų
ir
Jcliubų.
Jie
mums
Jėzaus Širdie s šventė ateinan
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir
čiame penktadienyje bus ap- Town of Lake. — Geg. 31 palengvins išgauti visas ži
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel.
ofiso Canal 3110 Res. So. Phore
LIETUVIS DENTISTAE
IR
vaikščiojama su didžiausiu iš- d. Eugenius Jagminas 15 m. nias, kame negavome, iš atsi
2238.
Jei
neatsiliepiama,
šauk
4946 So. Ashland Avenue
Randolph
6800.
sakiusių
suteikti
netiesioginiai
Ant Zaleskio Aptlekos
kilmingumu. Rytines ir vaka amžiaus, nėję s į mokyklų, su
.Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo
akinių
rinės pamaldos bus prieš įsta kitais vaikais nuėjo į Wash- išrinkti ir tt.
UETUVIAI ADVOKATAI
tytąjį šv. Sakramentų. Po va ington P a r k i r tenai besimau Širdingai dėkojama visiems 1801 South Ashland Avenue
Ofiso TeL Victory 2687
i p l a t t Bld
2221 West 22nd Street
Tel. Canal 6222
m u š u b*7iflra#iiirhia™<*?
*" k a m p ' 1 8 S t 2 ^ ^ ^
dydamas
prigėrė.
Jis
neturėjo
karinių
pamaldų
Aušros
VarOf. ir Res. TeL Hemlock 22T4
Arti Leavltt Street
mūsų
nencu
aaaroiams!
,
.pastebėkit
mano
iškabas
Telefonas Canal 2592
DR. G. I. BLOŽIS
DE. J. P. POŠKA
tų mokykloje tuojaus įvyks ne tėvo, ne motinos, buvo naškaro. Seredomls
nuo
0:80
12va•.
"S. Ž . Ė . " C e n t r a s
' Valandos
nuo 9:80
ryto
iki iki
8:30
Valandos 9 rytoi lkl 9:09 vakare.
D
E
N
T
I
S
T
A
8
ryto. Nedėliomls nėra skirtų
8138 8. HALSTED STREET
iškilmingas posėdis Apaštalys | laitis. Laidojo Jonas Rimkus,
114 Springarden str.,
Beredomis Ir
Petn;
Ir Pėtnyčlomis
nuo 9
valandų. Room 8.
Antras
ofisas ir Rezidencija
2201 West 22nd Street
lkl 9.
Easton, Pa.
Phone Canal 0521
6604 9. ARTESLAN AVE.
tes Maldos Brolijos.
birž. 3 d.
f .,
3'fR
(Kampas Leavitt s t . )
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' gggyOAHffiTOJASI AUDI
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MO ER VERPIMO
DRAUGIJA

DR. V. S. NARYAUCKAS

«W«H I'!*'

DR. S. A. BRENZA

i.

•

•

STATISTINIŲ ŽINIŲ
RINKIMAS.

DR, A. RAČKUS

DR. A. L YUŠKA

DR. J, J. KOVVARSKIS

—

.

i

i.

•

i.

—

m

—

-

DR. T. DUNDULIS

JOSEFH J. GRISH

DR. S. BIEZIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR, VAITUSH, 0. D,

DR. CHARLES SEGAL

J. P. WAITCHUS

-i . i

<» i •-

S. A. DOVVIAT M. D.

^

- j

, DR.HERZMAN

V. W. RUTKAUSKAS

25 METŲ PATYRIMO

JOHN SMETANA, 0 , D.

DENTISTA1

II

'•»)

DR. C. L VEZELIS

JOHN KUCHiNSKAS

B. F. MASTAUSKAS

9

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo
7-9 vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-9
po piet: Utara. ir Subat Nuo
2-9 vak. Šventadieniais pagal satarlma.

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

**m

Tel. Brunswick
4ce

» <tCfT A

9624
<

DR. A. J. GUSSEN

*ydnA~

Lietuvis Dentistas
1679 lttLWAUKEB
AVENUE
Valandos.. 9-12, 1-6, 9-8:28
MMi i II dieniais ir trečiadieniais
pagal susitarimų.

"'pANVLiMt O V T *&©*«

DR, MAORIGE KAHN

F o a «K SO<Jt>^ O 0«"*S

Tel. Lafayette

r o Tt*W o y r «*» » * « w

«PWN<I

1

"N

Rezidencijos Tel. PIaaa 8899
VALANDOS:
Nuo 14 lkl 19 dienų,
Nuo 2 iki 2 po p i e t *
Nuo 7 lkl 9 vasara,
IfedėL nuo 19 ik. 12 dleHB.

DE, J. A. PAUKŠTYS

CtSO* * N D OtOr4*T pk9T •«
T 0 4 O 4©lO>f/*»
^MT>«9H|H4 H4*»-9**fS»

•njrtCMi

6829

Gydytojas ir Chirurgai
4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yavds 0994

jįmJJAnSSiLXDMOOt* CQ"».Y- U3_

DENTISTAS X-BAY
4193 Archer Avenue
J Vi

p

H

i išvaizdos pardavėjų^ gera ai- g
ga. Atsiliepkite tarp 9:30 a.
'
m. — 5 p. m. A. Carsello Rm.
7th fl. State, Adams & Dear 507, 69 W. Washington.
born.
,' *
X "Draugas" ieško knygų
j X Westem Union Tele- platintojų/Pelnas tikras. 2334
X Ieško vaikini) užsaky grapli Co. siūlo bigli school
So. Oakley ave.
mam* nešioti 1818 N. Wells , baigusiems gerą darbą Km.
X YeJlow Cab Co. 57 E. 21
Street.
>211, 427 So. La Salle S i
St. duos darbo vyrams driveX Reikalingas vaistinėn,
X Vaikinams patarnauto
riams.
jams gera proga 55 E. Wash- lenkiškai mokęs, patarnauto
X Inteligentas žmogus gali
ington, Rm. 1400.
jas Phone Yąrds 3393.
gauti rimtą darbą. Atsišauki
X
Ieško
5
dailydžių
(carX The Fair Co*. ieško įvai
te pas "Draugo" manadžerių.
penters)
2700
Roosevelt
rd.
rių patarnautojų i krautuves;
X Ieško virėjo 207 W. 63

Trečiadienis, Biri. 5 d, 192*

; q,g y g
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C H I C A G O J

II KOMIŠKĄ OPERETĘ
Stato Scenoje Šį Vakarą

. DARBININKU ŽINIOS.

GRABORIAI:

S, D, LACHMICZ
Lietuvis Orabortus
Patarnauja
laido
tuvėse kuopi griausią.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
maao
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Roosevelt S515
arba 2516
1314 W. 23rd Place
Chicago, I1L

Simpatiškas —
Mandagus
—
Gereonis ir Pi
gesnis Už Kitų
Pala&aaviu as.

St

< ; įiHĮ|

X Photo Ldtho Plate Co!
iš Cleveland O. ieško artistų
piešėjų.

; i i

X Geras batsiuvys gaus dar
bą 11301 & Michigaihs
X Paskelbimų piešėjai rei
kalingi Lowry Signs 428 Milwaukee a ve.
X Pastovam siuvėjui darbas
siūloma 6301 Drexel ave.
X Ieško 5 lietuvių, dailios

P A D Ė K O N Ė
•

J, F. EUDE1KIS KONIP,
PAGRABU f l T f i J A I
Didysis Ofisas:

U

4605-07 So. Kfittilage Ave.
Tel. Tardą 1741 Ir 1741
SKYRIUS
4447 So. Falrflfld Avennfl
SKYRIUS
1410 So. 4 t Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794
SKYRUS
•901 Aobarm Avenne
Tel. Boulevard 3281

.PIGIAUSIAS LIET. GRABORITTS.
CBJCAGOJK
Laidotuvėse
pa
tarnauju
geriausia
Ir pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų Iš
dirby st ės.
OFISAS
668 West* 18 St.
Tel.
Can&Q
6174
SKYRIUS:
3238
So. Halsted Street
Tel. Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS
Mūsų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidu užlaikymui
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai
3307 Auburn Avenne

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS
O f i s a s :
4€«S 8. MARSHFIELD AVENUB
Tel. Boulevard 9277

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

1650 West 46tli Street
Kampas 46th ir Paulina Sts.
Tel. Blvd. 5203
Nuliūdimo valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai,
gerai
ir pigiau
negu kitur. Koplyčia del šermenų
tykai.

S. M. SKUDAS
GRABORIUS
Didelė Moderniška Koplyčia Dykai
718 WEST 18 STREET
Telet. Roosevelt 7881

Liet. Vyčių Chicagos Apskr. Dainos Choras

EIGHTH STREET TEATRE
(SOUTH VVABASH

IR EAST 8 STREET)

Visi pamatykit T y r o n ą Geslerį (Pažarskis) jo įsakymus: graužti žalias bulves ir
kramtyti jas p o 6 4 kartus; Viliu T e l l , k a i p jis šaus obuolį n u o savo sūnaus galvos ir
daug panašių s c e n ų .

m

Pradžia 8 vai. vakare
o—fr —— *fr

•fr

Bilietu Kainos: 50c, 75c, #1.00, # 1 . 5 0 ir #2.00.
s
—
5
?
t
:
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West Side. — Liet. Vyčių
24 kuopos mėnesinis susirin
kimas įvyks birželio (June) 6
d., Aušros Vartų parapijos
svetainėje, 8 vai. vakare.

pašalinei. Valdybos perrinkiMajoras Slabšys ir Majo (VAIKUS KONTKAKT0R1A
mo metu ryšy su tuo suvažia ras Bliudžius atleisti į atsarvimo narių tarpe ir iškilo di m.
"R."
deli nesutikimai, nes vyriau
PAIEŠKAU ŪKEI DARBININKO
sybės bloko atstovai į valdy darbas
nuolatinis. Turi būti apsipa
Bures vedėjas Bridjeport Paintlng
žinęs
su
ūkės darbais: karves melž te Hardware Co., dabar perėmė visą
bą
praėjo
tik
po
to,
kai
Pil
Visi nariai kviečiami atsi
ti ir kitus visus darbus mokėti dirbti bisnj } savo rankas ir duos visose Šio
Algra gera, geram vyrui. Netoli Clii bisnio lakose pirmos klesos patar
lankyti į šį susirinkimą, nes sudskio vardu buvo padaryta cagos.
Atsišaukite apie 6 vai. vak. navimą.
grasinimų.
ANTANAS
PETROKAS
yra daug svarbių dalykų
3401 So. Aubuni Ave.
HARDV7ARE PAINTS
"Gazeta Warszawska" da
svarstymui.
i
* WALL PAPER
ro iš to išvadą, kad vidaus
J. W. Pašven., pirm.
Del geriausios rųšiea
nesusipratimai senacijos tar
Painters & Decorators
Ir patarnavimo, laukit
J.
8.
Ramancionis, savininkas
LENKŲ ŠAULIAI KRINKA pe pasireiškia vis smarkiau ii
GREEN VALLEY
3147 So. Halsted Street
PRODUCTS
smarkiau ir apima net labiauOlsells šviežių kiauši
TeL Vietory 72€1
nių, sviesto ir sūrių.
"Gazeta ArVarszau/ska" pra šiai atsidavusias ir ištikimas
Wm. J. Kareiva
neša, kad paskutiniam lenkų jos eiles.
^ "B>*
Savininkas
šaulių sąjungos suvažiavime
4644 So. Paulina St.
paaiškėjo daug nesusipratimų AREŠTUOTAS STUD. JOTel. Boulevard 118 i
Ifamų Statymo Kontrak torius
iIdel tos organizacijos vadovy-!
Statau
įvairiausius namus prieinama
NAS MATIJOŠAITIS
kaina.
ifcps. Vyriausybės blokas pas I
7217 S. California Avenne
kutiniuoju laiku pajuto, kad •Gegužės 15 d. 2 vai. ryto
Telef. Hemlock 5 5 f i
šaulių sąjungoj bando įsivy padaryta stud. Jiatijbšaičio
rauti nepalankūs Pilsudskiui kambary krata ir jis areštuo
"R."
elementai ir pati sąjunga kry tas.
Telefonas Canal 7221
Savininkas
R.
Andreliunas
psta nuo gegužės mėn. per
Užlaikau visokių auk
versmo linijos. "Saulio" prie
MET0P0LITAN
sinių Ir sidabrinių dai
Maliavojlmo Kontraktorius
Šaky kelerius melus buvo dr. j
ktų, vėliausios mados
Dažų ir Popleros Krautuvė
radio, pianų rolių, re
ELECTRIC SH0P
Dluskis, kuris nuo tam tikro!
2S84 8. LEAVITT ST.
ChlcAfo
kordų ir 1.1.
Taisau

J. S. RAMANCIONIS

M. ZIZAS

PRANCIŠKUS STA
J. F. RADZIUS

Birželio-June 5 i 19'

PRANEŠIMAI.

Marąuette Park. — Moterų
Są-gos 67 kp. susirinkimas įvyks birželio 5 d., .parapijos
svetainėje, 7:30 vai. vakare.
Prąšomt^ visos narčs susi
rinkti, ne s turim svarbių rei
kalų svarstymui. Taipgi nepa
mirškit ir naujų narių atsi
vesti.
Valdyba.

m

mtJL^m
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Mirė gegužio 16, 1929, o palaidotas*Šv. Kazimiero
kapinėse gegužio 2X d.
A. a. Pranciškus turėjo >pažančių visose plačios Chi
cagos lietuvių kolonijose. Šimtai žmonių jį pažinojo
ir jisai pažinojo šimtus žmonių, A. a. Pranciškus buvo
švelnaus budo, visad linksmas, mandagus, prietelingas žmogus. Buvo geros širdies. Todėl tai turėjo daug
artimų draugų.
Ir štai išaušta gegužio 1*6 dienos rytas ir pas
kleista žaibo greitumu žinia po visas Chicagos lietu
vių kolonijas, jog Pranciškus Stasulis jau nebegyvas.
Visi nustebo jo staigia, netikėta ir neaiškia mirtimi.
Visokioms kalboms apie a. a. Pranciškų mirtį ne
buvo galo. Iš visų Chicagos lietuvių kolonijų pulkai
žmonių nuo ryto iki vėlyvo vakaro buriavosi vietoje,
kurioj jis buvo pašarvotas būtent po num. 4405 So.
Fairfield Avenue.
A. a, Pranciškus Stasulis buvo visuomeniškas
darbuotoja*, rėmėjas lietuvių veikimo ir lietuvių or
ganizacijų. Buvo veiklus narys apiete< 20-ties dr-jų,
kliubų, kuopų ir kitokių organizacijų.* Buvo vienas
iš populeriškiausių Chicagos lietuvių. Buvo uolus rė
mėjas Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. parapijos.
, A. a. Pranciškus Stasulis buvo kavalierius, neve
dęs. Todėl jo laidotuvėmis rūpinosi žemiau pasirašiusis. Tad ašen turiu garbės išreikšti širdingos padėkos
žodžius tiems tūkstančiams Chicagos lietuvių, kurie
teikusi lankyti pašarvotą velionj, dalyvauti gedulin
gose pamaldose bažnyčioje ir lydėti į kapines. Auto
mobilių lydėjusių i kapines buvo apie 400. Tokių iš
kilmingų laidotuvių Chicagos lietuviai dar nėra turė
ję. Tad aeių tiems tūkstančiams lietimų suėjusiems
velioniui atiduoti paskutinį patarnavimą.
Ypatingai noriu padėkuoti velionies prieteliui
kun. Jonui Klimui, atvykusiam iš Mt. Carinei, Pa. at
laikyti gedulingos pamaldos. Kartu dėkuoju vargo
nininkui p-nui Justui Kudirkai .prideramai atliku
siam savo pareigą laidojime. Toliau dėkuopu graboriui Eudeikiui puikiai sutvarkiusiam didžiausias
Chicagos lietuvių laidotuves.
Padėkos žodžių užsipelno Saldžiausios Širdies V.
J. dr-ja, kuri parūpino grabnešius ir budėtojus. Ačiu gelių aukuotojams. AukavO-gi šie: Palekas, Vili
mas, Klapatauskis, Pauliu s Petkevičius, Teatr. Kliubas Lietuva, Brighton Parko L. Republikonų kliubas,
Am. Lietuvių Piliečių kliubas, West End Businessnien Ass'n ir Gedimino Spulkia. Už velionį šv. Mišias
užpirko Marijona ir Juozapas Preibiai, Fr. Vaičiekauskas, -Gedimino Spulka ir Šv. Kazimiero Akademi
jos Rėmėjų skyrius. Ačių gelių nešėjoms ir Vinckevičiaus benui už gedulingus maršus.
Dar kartą ačiū visiems, faurie bile kuo tik prisi
dėjo prie a. a. Pranciškaus Stasulio laidotuvių.
Ilsėkis, Pranciškau, tūkstantinės minios nulydė
tas amžino atilsio vieton, Visagalis Dievas teparodo
savo gailestingumą tavo nemariai sielai.
Jeronimas Baltikauskas, laidotuvių tvarkytojas

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

i

PETRAS CIBULSKIS

laiko

yra

pasireiškęs

kaipo Į

Lietuvis Generalis

Kontraktorius

laikrodžius ir muzikos
Instrumentus.

dabartinės sistemop Lenkijoj į
Mes suvedame del
priešininkas ir net kritiniai
2650 West 63rd St. Chicago.
naujų ir senų na-Į
Telefonaa HEMLOCK ssao
įvertinęs kai kuriuos Pilsud
mų elektrikines dra
skio žygius. Vyriausiu sąjun
tas. Taip-gi pritaiReikia merginy virš 17
gos viršininku taip pat nuo
some visokioms ma mėty amžiaus dirbti lengvus
senai buvo maj. Kierzkowskis, kuriam kartu buvo duo- &noms motorus. Darbą' atlie dirbtuves darbus. Patyrimas
tas mandatas į paskutinį sei- kame pigiai gerai. Duokite nėra būtinas. Turi pristaty
ti gimimo lktdymą.
mą, tačiau jis politinio darbo j mums išfigeruoti.
vengė ir užsiiminiėjo tik ' l ŠauParduodame
elektrikines CONTINENTAL CAN CO.
5401 W. 65 St.
lio M reikalais,* kas senacijai lempas, skalbiamas mašinas ir
(3. 4, 5)
nepatiko. Per suvažiavimą i kitokius elektros daiktus. Atpriėjo prie to, ka4 abu šie mainome senus seklycių fikšaulių, sąjungos vadai buvo čerius-lempas ant naujų.
Viską, pirkite mūsų krautu
vėje, nes pas mus kainos la
Springsas, kuris uždaro drattoes
bai žemos.
I
METINfcS SUKAKTUVĖS

duris be trenksmo tik

2215 W. 22nd. St.

St. Louis "Dutcb
Lead 100 svarų

Tel, Canal 2591

. ,....

Boy**

Pure boiled Linseed Oil

98c

Wbite
JH.50

JONAS BULAVĄ
Mirė birželio 1, 1928, o pa
laidotas birželio 4 d. šv. Ka
zimiero kapinėse.
Atmintinės šv. Mišios už a.
a. Jono sielą bus laikomos bir
želio 11 d. šv. Kryžiaus par.
bažnyčioj, 8 vai. ryte.
A. a. Jonas Bulavą buvo ki
lęs iš Ežerėnų ap., Dūkšto par.,
Požemlšklų' 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 sie!a.
Nuliūdę:
Pusbroliai ir pusbrolicnė.
(1-5)

'

Taipgi ant visko nužemintos kainas

ra alga. Pasaukti
Tel. Vincennes 4119

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. RockwelI Street
Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

SIUVĖJAS
JUOZAS JOKŠAS
Pranešu draugams kostumeriams ir busiantiems kostumeriams, kad atidariau naujoj
Vietni
iau
vieioj savo
savo bizni
oiznt, kuriame
Kuri^aie jau

PRANEŠIMAS
Turlme ^ ^ praneStl 1Ietuvlama>
kad mes
davmėtl

dabar

^^^

esanie
paskirti parNAfiH ..^o", kurie

38 metų dirbau. Siuvu naujus ,vafįv«;Ja- •£asaul^>?,, automobilių
T

"
l vertybėje.
Mes
teikiame
SlUtUS, S e n u s S u t a i s a u , k l i n i l U , teisingą patarnavimą,
i
.
. v .
Automobilių sales rulmis
prosmu.
Prašau
n e p a m i r š t i vakarais ir Sventadienlaia

atsilankyti.
Su pagarba Jusų> Siuvėjas.
2058 West 22 Place
Tel. Canal 6901
%

HARDWARE STORB
Paint, Oil A Glass
1701 We*t 47th Street
Tel. Lafayette 1217

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

TeL Boulsvard

#114

M. YUSZKA & CO.
PliDMBIlfG * HEATTHG
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nauju kuogerlausla
4694 SO. PAULINA

9 8 c BaL

REIKALINGA mandagi 2o|el plaunama masina trim peimergina prie namų 8arba. ^
^^..???^...f,^5
Darbas lengvas, pastovus, ge-1.
—
v

V. PAUKŠTIS

visiems
atdaras

BALZEKAS MOTOR
SALES,
4030 Archer Avenne
Tel. Lafayette 2082

—

JUOZAS K. ENČERIS
GENERALIS

KONTRAKTORIUS
Ir
REAi, ESTATE
Namas stato, taiso, perka Ir
parduoda visoje Chicagoje
4401 S. MOZART ST. LAF. 8601

M0RTGEČIA1-PASK0L0S
2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
6 % Nuošimčiai
Paskola suteikiama J viena dieną
Parkams real esUte kontraktus

Internationl Investment
OorporAtion
Kapitalas f 64/ m M
M§4 8 0 . K E D Z I B I AVENUB
T*W IJLtajretU

C718-C71I

