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NAUJAS "DRAUGO" REDAKTORIUS SU ŽMONA,

SUSEKTA VĖŽIO LIGOS
PRIEŽASTIS IR GY
DYMAS.
Tai susekė Dr. Glover,
36 metu.
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PROF. DR. K. PAKŠTAS SU ŽMONA.
• *

»'*
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Plačiai žinomas Amerikoje ir Lietuvoje Dr. Kazys Pak
štas atvyko Chicagon ir šiomis dienomis pradės redaguoti
"Draugą."
Dr. K. Pakštas gimė Lietuvoje, Užpaliuose, Utenos apskr.
Vidutinį mokslą ėjo Kaune ir baigė Petrograde. Amerikoje
Loyolos Universitete Chicagoje studijavo sociologiją 2 metu
ir tą mokslą užbaigė Fordham Universitete New Yorke.
Paskui studijavo Šveicarijoje Friburgo Universitete e
konomijos. teisių ir gamtos mokslus. Friburgo Universitetą
baigė 1923 metais pavasarį su Daktaro laipsniu.
Tolau būdu Dr. Pakštas yra diplomuotas sociologijos ži
novas, turi politinių mokslų Kandidato laipsnį ir Naturalcs
Filosofijos Daktaro laipsnį.
dį pavasarį Dr. K. Pakštą buvo pakvietęs Kolumbijos
Valstybes Universitetas profesoriauti (Kolumbija yra pieti
nes Amerikos valstybė). Gavęs vienkart pakvietimą reda
guoti "Draugą,'' jis pasirinko verčiaus dirbti su lietuviais ir
dėl lietuvių.
Jam atvykus Chicagon, tuojaus jį pakvietė profesoriauti
Loyolos Universitetas. Dr. K. Pakštas apsiėmė tenai dėsty
ti nuo rudens ekonominę geografiją ir antropogeografiją.
Nesenai jisai apsivedė su p le Ona Vasiliute. P-lė Ona
Vasiliutė, dabar p nia Pakštienė, yra gimusi Worcester,
Mass., kur baigė Classical High School. Iš ten nuvyko Švei
carijon ir Friburgo Universitete studijavo anglų ir francuzų
literatūrą per1 2 metu. Užbaigė tą mokslo šaką Grenoble Universitete, Francijoje, gaudama taip vad. d'Hautes Etudes
diplomą (Aukštojo mokslo diplomą). Vienkart mokinosi mu
zikos ir muzikoje pasiekė tokio aukšto laipsnio, kad iki pas
kutiniam laikui buvo muzikos (piano) mokytoja Friburge,
Šveicarijoje, vienoje iš aukštesnių mokyklų, taip vad. šv. Ur
šulės Institute.
P nia PakStienė Chicagoje mano toliau specializuotis
francuzų ir anglų literatūroje, prijungdama, vienkart ir lietu
vių literatūros istoriją
Chicagos lietuviai džiaugiasi susilaukę į savo tarpą šių
dviejų aukštos inteligentijos ir didelio mokslo žmonių.
Amerikos lietuvių visuomenė džiaugiasi, kad mūsų did
žiausiam dienraščiui, "Draugui" stoja vadovauti tokia žymi
pajėga.
tf^JfcpA*
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Amerikos visuomenininkai, ypač chicagiečiai, taip pat
turi ko būti linksmi, nes Dr. K. Pakštas yra pasižymėjęs
pe# ilgus metus visuomenės dirvoje. Apie visuomeninius
darbus gerb. profesoriaus nebekalbėsime, nes tebėra visų
atmintyje.

Tą kraštą nerimą pakeisti
sovietu respublika.

ŽINIOS Iš ROMOS IR
VATIKANO.
ROMA, birž. 8. — Gauta
žinių, apie Kinijos katalikų
hierarchijos konferenciją mie
ste Shanghai.
Konferencijai
pirmininkauja Apaštalinis Vi
karas Arkivyskupas Constan-

Japonai Demonstruoja
Prieš Suv. Valstybes

IiONDONAS, biržei. 9. —
P H J L A D E L P H I A , Pa., b. (jauta žinių, kad Mongolijoje
10. — Laikraštis N.orth Ame saukiamas seimas, kuris turės
rican praneša, kad 13r. ,T. J . išrinkti nauja, to krašto valdo
CJlmver, kanadietis, 36 motų, vą*, vadinamą Hutuktu (gyva tini.
TOKYO, birž. 10. — .Tapo- amerikoniškas prekes.
Konferencija p r a d ė t a
sis
Budda)
vieton
nesenai
misusekęs, iš ko kįla' vėžio li
gegužės 13 dieną.
nų nepasitenkinimai del Ame
3. Reikalaujame boykotuonis
ga ir suradęs vaistus ta l i g t f | * ° valdovo,
Sesijoje dalyvauja 64 apaš rikos nusistatymo išskiriant ti amerikoniškus krutančius
Alongolija
visais
laikais
gydyti.
Šiandie atliekami
taliniai vikarai ir apaštaliniai japonus ateivius eina didyn paveikslus.
prigulėjo
Kinijai.
1921
me
pasekmingi vaistų
išmėgini
prefektai ir Macao Vyskupas. ir platyn.
4. Reikalaujame uždrausti
tais tą milžinišką provinciją Tarpe prelatų randasi ir tę
mai.
Anų dienų nežinomas japo- amerikone įleidimą Japonijon
Liga kįla iš miero-organiz- apnyko Rusijos bolševikai. Ir vos AValsh, Kongmoono apaš- nas ties amerikoniška amha- ir panaikinti su Amerika pamo.
Per metus nuo tos ligos šiandie ten visur praplitusi linis prefektas ir Maryknoll sada nusižudė.
Tuo hudu Į darytas sutartis.
komunistų
įtaka.
Snv. Valstybėse miršta dau
f
5. Reikalaujame panaikinti
misionieri.ų viršininkas —ge pakėlė prostestų prieš Suv.
Provincija pasiskirsčiusi į nerolas.
ginus 100,000 asmenų.
Tai
Valstybes už japonų išskyri amerikoniškus
nepadorius
gi, rasi, ta liga dabar bus su- daugybę nepriklausomų dalių.
mą.
Tų protestų saužudis šokius.
Dėlto norima tuo seimu tas Pagerbti prelatai.
stabdyta.
]>aliko raštu.
Pasirašo: Didžioji Pažan
visas dalis sujjiiingti krūvon,
Nicaragua atstovas, akredi
Tos rjųšics nusižudymas Ja gos Sąjunga."
LATVUA PAŠALINA visą kraštą padalinti į ketu tuotas Apaštalų Sostui, suren ponijoje skaitosi garbingas
Kato premieru.
rias autonomines dalis ir tas gė recepciją pagerbti Nicara
ŽYDUS ATEIVIUS.
daiktas. Dėlto kuomet šį se
dalis pavesti valdyti parink gua katalikų hierarchijos du
Princas regentas pakvie
kmadienį tas saužudis buvo
nariu — Alonagna Arkivys laidojamas, apie 75,000 japo tę premierauti ir suorgani*
nYūĄ
birž. 10. — Iš Ru tai centralei valdžiai.
Seimas jvyks mieste Urga kupą ir Grandą Vyskupą.
sijos Latvijon suvyko virš
nų dalyvavo gedulingose iš 2iioti ministerių kabinetą vipusantro tūkstančio žydu, no ir trumpoj ateity, reikia lau
ce-grafa Kato.
kilmėse.
Rusinams
Vyskupas.
kti, Mongolija bus
pakeista
įėjusinJceliauti Amerikon.
Kato sutiko. Bet prašė
Tai tylus, bet griežtas ja
Kun.
Const
antino
BobaTeėiaus • Rusijos
ateiviu sovietų respublika.
duoti jam laiko kabineto su
oze\vsky, grailnj-rusinų diece ponų protestas.
Kinijos valdžia begalo sukvota Suv. Valstybėse jau iš
Po laidotuvių įvyko japonu organizavimui.
zijos Przemyslo generalis vi
semta, gi pradėjus liepos 1 sirupinusi tokiu nelemtuoju
karas, paskirtas titulariu A- demonst racijos.
Mongolijos
likimai.
Bet
ne
bus didesnių apsunkinimų.
miso
Vyskupu ir Ordinaru
Nors valdžia prie tos rū NENORI BUT PREMIERU.
turi
spėkų
pakelti
kovą
Rusi
Dėlto, Latvijos vyriansyl)ė
^faikų rusinu apeigų katali šies demonstracijų nepriside
jos
bolševikams.
išsprendė, kad tie visi žydai
PARYŽIUS, birž. 9.—Kuo
kams, gyvenantiems S. Vals da, bet ji tiems, žygiams už
apleisti) Latviją.
Tai atlik-( Tenai bolševikai instrukto
met Herriot atsisakė organi
tybėse. Vyskupas Bohacze\v- jaučia.
fi jiems duota laiko keliolika riai lavina mongolų kariuo
zuoti ministerių
kabinetą,
sky gyvens Philadclphijoje.
menę, įveda eįuropinį militaišvaikė šokėjus.
dienu.
prezidentas Millerand į pre
Kun. Balio /Eaezak paskir
rizmą ir visur platina savo
mjerus pakvietė Algiero getas titulariu =Zela Vyskuptrtr ,Iiup«rial viešbuty svetimša
komunistine dvasią.
neralį gubernatorių Steeg.
PEIKIA CHICAGOS
Ordinaru
Pbdo-Carpathia lių kolonija turėgo surengusi
Bet ir šis nesutiko.
Tad
METODE
graikų rusinu apeigai katali šokius. Tarp kitų svečių bu
WHEELER JAU CLEministerių kabinetą suorgani
vo nemažai ir amerikonų.
kams
Suv.
Valstybėse,
&is
LONDONAS, biržei, f). i VELANDE.
zavo Francois Marsai. Šian
Vyskupas gyvens New YorBūrys
japonu
politinių
Parvyko iš Amerikos vietos
die naujas premjeras eis par
ke.
i
triukšmadarių puolė šakių sa
motei|U polieisčių
viršininkė.
CLRVRLAND, O., birž. 10.
lamentam
lo ir šokėjus kuone
išvaikė.
May Alleu.
Jinai Amerikos — Čionai atvyko Anti-Saloon Detroito pavyskupis.
Keletą S. Valstybių moterų
miestuose studijavo
moterų league vyriausias konsnl to
Kun. Joseph Plagens, kurs
0 RA S.
polieisėių metodas.
rius \Vheeler.
J i s darbuo paskirtas Detroito, Mich., diTie patys
triukšmadariai
Apie Chieagos moteris po- sis, kad repnblikonų partijjn opozįjos pavyskupin, paskelb
CHICAGO. — Anot oro
plačiai
paskleidė
propagan
lieistes nepalankiai atsiliepę. savo platformoj
pažymėt(ų tas Rhodiopolis titulariu Vy
biuro, šiandie gražus oras;
dos lapelius, idant visi ame- maža atmaina temperatūroje.
Moterys, kaip moterys, bet jų, prohibieijos vykinima.
Tai- skupu.
rikonai iš Japonijos butų de
kaipo policisčių, tarnybos me pat ,įis dirbs, idant "slapie
portuoti.
todą netinkama.
Sako, jos j i " konvencijoje nekeltų bal- Aplankys antkapį.
PINIGŲ KURSAS.
2S\.
Pranešta* kad Šventasis Ten ė r a . polieistės, bet detekti- so prieš pronibimą.
Lapeliuose pažymėta:
. .
_
T%.
VT
T
vas
Pius
X
I
aplankys
Papos
vės.
Jos neturi jokios ata
" D a b a r ne laikas diskusuoLietuvos 10 litų
$1.00
Pijaus
X-ojo
antkapi.
Tas
tinkamos uniformos,
dėlto
ti,
bet
laikas
pakelti
akciją.
Derybos su gatvekarių ben
Anglijos sterl. svarui
4.30
negali bu t matomos jaunimo drove Chicagoje pradeda ir antkapis andai iškilmingai a1. Reikalaujame deportuoti Francijos 100 franku.
5.10
tidengtas.
saugotojos.
K u r jos
butu ti, nes bendrove perdaug no
visus amerikonus. ,
Italijos 100 lirų
4.34
reikalingos; ten enbutų gali ri — 162 milionų dolerių.
2. Reikalaujame boykotuoti
Šventojon Žemėn.
Šveicarijos 100 fr.
17.78
ma jų rasti, kuomet neturi uKardinolas Giorgi, " a laniformos.
PLATINK "DRAUGĄ"
t e r e ^ legatas, per Neapolį iš
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiii
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vyko Palestinon, kur jis re
prezentuos Šventąjį (Tėvą ko•
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Republikony Partijos Konvencija
Clevnlande

CLEJVELAND, o., birž.
10. — Šiandie čionai atidaromą republikonų
partijos
nacionalė konvencija.
Konvencija pagamins par
tijos platformą
ir paskirs
kandidatus į prezidentus ir
AL UŽ VOLSTEADO 1STA- nui ir askirioms valstybėms vice-prezidentus.
leisti arba naudotis tuo nus
Politikai tvirtina, kad šį
TYMO REVIZIJĄ.
kirtu maximumu arba tunėti met konvencija neturės sun
NEW YOBK, birž. 10. — griežtą prohibicdją.
kenybių skirti tuos kandida
New Yorko gubernatorius Al
tus.
Delegatai turi instrukci
Smith pirmu kartu viešai rei ŠAUDOSI BESARABU0S jų remti Prezidento Coolidge
PASIENY.
kand/idaturą.
Tų delegatų
škė savo pažiūras i prohibicij*.
I * * MASKVA, birž. 10. — Be- esanti didelė didžiuma.
Jig sako, kad Volsteado įs sarabijos pasieny bolševikų
Gal busią kiek sunkenybių
tatymas reikalingas revizijos. patroliai apsišaude su rumu- rasti atatinkamą kandidatą į
Kongresas turi nustatyti a l J n ų patroliais. Vienas bolše- viceprezidentus.
Buvo raginamas L'owden,
koholio mazimiuaa. alui ir vy» vikų Kareivis nukautas.
t

MONGOLIJOJE ŠAUKIA
MAS SEIMAS.

buvęs ILlinois valstybės gube
rnatorius. Bet atsisakė.
v

Deito kalbama apie Chica
gos bankininką lDawes ir apie
Komercijos sekretorių Ho r
over.
Kiuris jųdviejų sutiks, sun
ku pasakyti.
Kandidatas į vice-preziden
tus šiandien yra svarbus da
lykas.
Nuo to prigulės republikonams pavykimas a r
nepavykimas
rudeniniuose
rinkinuuose.
Norima apsi
drausti demokratų partijos,
kuri šįmet nemažai yra stip
ri, nes palankesnė organizuo
tam darbui.
Republikonaigi jau daug nepalankumo pa
rodė darbininkams.

Siųskite Savo Giminėms

i

nsekruojant dvi naujas bazi
likas — ant (Tabor kalno ir
(retsemane.
Audiencijos.
Omahos Arkivyskupas Harty atvyko Romon.
Scrantono (Pa.) pavysku
pis Brennan turėjo audienci
ją pas '.Šventąjį Tlėvą.
Be to, Šventojo Tėvo audiencijon priimta 3,000 innjarų pilgrimų.
AR ŽINAI, KAD
Sulig naujos imigracijos bilos kurį įeina į galę liepos 1
dieną tiktai 162,000 imigran
tų bus įleidžiama kas meta,
vietoje 358,000 kaip pirmiaus
kad buvo! .Ar žinai, kad Tur
kiškas tabakas yra geriausias
visam pasauly — gi Helmar
Turkiški oig'aretai turi savyje
100% grynai Turkiško tafca-
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LIET UV Ą

PINIGU
P E R
a

DRAUGĄ

S
JJ

NES, "DRAUGAS"

pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU

GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
banką — ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
"DRAUGAS," PUBL. CO.,
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, m .
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. valt.
•Sekmadieniais uždaryta.
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visa galba, bet keliomis gal
konstitucijos dosnius, paleisr""
vomis.
tų parlamentą, nauji riųlci44
M
mai nieko gero prez. MĮileNaudingu mums žhioti, o
(Mintis Lietuvof Katalikų Kongresui ir Amerikos h.
I i i Šiam laikui Europos randui su poincare neliamia.
dar naudingiau nežinantiems
E. K. Federacijos Seimui),
sniftjro -vi politikai .vadovavo PYancija.
O tuom tarpu prez. MilleEina kasdieną iiakynu nedėldieuiua pasakyti, kas dabar stovės m u
i
(Tąsa).
druska.
i Metama
f6.00 sų dienraščio priešakyje.
Josios balsas tiek Tautų Są rando draugai jį verste verKaro metu
PMei Metų
|3.00
jungoje, tiek Aniibasadorių čia nepasitraukti nuo preziNUO KO REIKTŲ PRADATI?
U| prenumeratą moka&i iškalno. Lai
sugavo praBusimai mūsų mokslo šventyklai turime 46,000 dolerių, Konferencijoje būdavo stip dentystės, nes tai esą reika
Katalikai nemėgsta apie tti
kai skaitosi nuo užrašymo dienos,
garseju*H žino
ne auo Maajų Matą. Norint permai ve skelbti gero, nors ,tai tie kurių žymi diduma Xietuvos Laisves Paskolos bonais. Ga riausias. Buvo kai kurių ma lingu Francijos garbei ir už
gžudį Kaune,
nyti adresas visada reikia prisiųs sa butii. Jiems atrodo, kad tavais pinigais dar negalėtume rūmų statyti, bet didesnį noma, kjad ji ilgus metus va sienių politikai.
ti ii senas adresas. Pinigai geriau
nuteisė ir pa
Užsienių gi politikoje Frau
siai siusti išperkant krasoje ar ei- tai ne kuklu, kad panašu į žemės sklipą kame-nors arti Kauno — tai jau tikrai įsteng dovaus Europos valstybėms.
smerkė kuio
preso "Money Orda?" arba įdedant puikybe, ar tuštybę. Tuo tar tume įsigyti. Žinoma, vienais metais universiteto nepasta Vienas, kitas mūsų laikraš cija dabar yra daug silpnėsiamais j registruota laišką.
pu bedievukai apie save "ena tytame. Bet uoliau padirbėję bent penkete metų jau tufrėtu- čiuose balsas, k. a. kun. Prof. nė negu »?rieš mėnesį laiko. teisinas jį sušaudyti.
DRAUGAS PUB. OO.
Veda galvažudį §Htvef o
me reikalingiausius namus ir galėtume kviesti pirmuosius Bučio straipsnis Kauno ,'Ry Ji viduj suardyta, nėra suta
tus"
ir
mokslingumą,
tmibija
2354 So. Oakley Avenue
ir būgnus muša, svaigindami studentus. Gi taip dirbdami kaip ligšiol tai ir po 15 metu te," nusakydavo Francijos į- rimo, nežino, į kurią puse ip» žiopsotojų miniou seka į baus
Chicago, Illinois.
takos žlugimą netolymoj atei vo politika kreipti ir ji pa mės vietą. Priaiua žmonele,
įmonių ausis. Ir dabar < >Drairį UUOH) neturėsime.
Tei. Eoosevelt 7791
ty
—Už k^-gi jį vada, ponuli,
Mūsų Federacija busimame savo seime Detroite turėtų ty. Tas pramatymus jau pra mažu eina į antraeilių vaiste
HJitiiimimiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiimiiu gas' tylėtų apie save, jeigu
>tį
ne jūsų "pakarnas" tarnas, atskirti universiteto pinigus ir bonus nuo abelnų sumų ir deda pildytis. • *
l)ių šeimyną, pamažu savo vie užmušti f.—
— Matai, jis sniege pečiuj
Įvyko gegužes 11 d. rinki tą užleisdama Anglijai.
Kalvio Sunūs. Man užlei juos pavesti atskirai komisijai išrinktai čia pat Ameriko
M.
džiovino ir druskos vietoje
džiant šiandieną vietą Dr. je (arba numatytai Lietuvoje). Tuomet beaugą nuošimčiai mai į Francijos parlamentą.
- Tamstos atsimenate istori K. Pakštui drąsiau pasakyti, nuolat didins pamatinį kapitalą,, kurį galės papildyti dar Susirinko išrinktieji atstovai.]
pardavinėdavo žmonėiu*! —
naujos aukps, ypač jei universiteto komisija bus veikli ir Senos vaktzios galva, Poincają apie Samsoną. Jis pats ii' kas ves mūsų dienraštį.
— Tai tu svieteli, koku;
re,
atsistatydino,
nes
daugu
visi tų laikų žmonės tikėjo,
Apie Loyolos Universiteto sumaninga.
—
^ laiku*!, kokje yjiiofi^»t — ko
Mongolijos
respublika.
kad .Samsono galybė yra jo profesorių Dr. K. Pakištą, ra
Amerikiečiams butų daug patogiau jei ten Lietuvoje mas .atstovų yra jam prie
jei. ir neprasimano. —
Maskva tikisi, kad Mongo
ilgi plaukai. Dabar kiti laikai site Tamstos atskirai. Greta Katalikų Kongresas tokią komisiją išrinktų arba net spe- šingi. Reikia sudaryti naują
ir dauguma žmonių žino, kad su jiiom dirbs Friburgo Uni oiale universitetui steigti draugiją įkurtų. Tuomet amerikie Francijai valdžią. Prez. Mille- lija, pasiskelbs respublika ir Persigalėjo. tikroji žmogaus stiprybė nė versiteto Filosofijos Daktara čiai butų tikri, kad universitetas rimtai rengiamas, persiųs randas tai pavedė padaryti kad prisidės prie Sovietų res Buvo misijom. Didelj6 girtuo
stipriausios kairiųjų partijos publikų.
ra nei plaukai, nei kumštis, ms K. Matulaitis, Gregoria- tų jau surinktas aukas ir stengtųsi dar daugiau surinkti.
Įkiis prisižadėjo daugiau už
bet galva, jos išmintis ir mok niškojo Universiteto Romoje
gerti svaigalų. Eina iš baž
Kaikas jau dabar norėtų mūsų aukas Lietuvon parsi vadui llerriot'ui. Tasai 'atsi Busimas Prezidentas.
slas. Bet ir dabar ne visi taip Teologijos ir Filosofijos Dak gabenti ir jas ten naudoti netiesioginiems tikslams, pavyz sako. Kairysis blokas verčia
Fmncijos prezidentas Mille nyčios namo pro saliūną. Su
't*^
supranta. Senųjų amžių stab- taras, profesorius K. Rėklai džiui: bibliotekai statyti. Bet visupirma juk reikia žinoti ar patį prez. Millerandą atsisa
rand, manoma, bus priverstas ktojo, jKiumstė ir sako: —
meldybės skelbėjai iš "X-nų" tis. Jiems į pagelbą ateis iš ten pat bus'Statomas universitetas kaine manoma statyti kyti nuo prezentavimo. Kai atsistatydinti, o į jo vietą bu Nors pagunda Labai didelė.
iki šiai dienai tiki, kad jų Lietuvos tokie atsižymėję vy biblioteką. Kitaip juk gal išeiti taip jog busimo universite rieji norėtų savo žmogų į jo sjąs išrinktas dabartinio jHir- bet persigalėsiu ii* neisiu...—
laikraštis yra stipriausias lie rai, kaip Lietuvos Universite to studentams bus labai nepatogu tą, biblioteką pasiekti. vietą pastatyti. O prez. Mille į iuniėnto pirmininkas Povilas Pnaejos saliuną, atsigrįžo ir
tuvių laikraštis.
sako: — Mikuti, užtai kad tu
to profesoriai P. Duėys, P. Kiek žinoma, šitokiam neplaningam universiteto statymui rund nemato priežasties, ku Painlevė.
šiandie save pergulėjai, turi
Ir nebuvo jokios kitos prie Dovydaitis ir kiti.
Federacijos Valdyba ir mūsų visuomenės vadai nepritars rios dėlei turėtų jis'ai atsisaky
Trokšta taikos, bet jos naru. (urėti užmokesnį. — Tai ta
žasties taip manyti, kaip tik
ir savo aukų neduos netiesioginiems universiteto reikalams. ti. Jam, sulyg konstitucija,
Italai okupuola Smynios ros, sugrįžo saliunan.
viena: jų redaktorius yra su
Palyginus dabar tą sąsta Tad labai butų reikalinga, kad Lietuvos šviesuomenės tarpe reikia dar keletą metų laikyti
. barzda.
# f tą su socialistų ir kitų bedie- išdygtų specialė katalikų universiteto komisija ar draugi tą vietą, j kurią Tautos At pakraščius; Turkai šveičia gin
klus; jurų karo dicjeiis pavo Nori. bet negali.
stovų noru buvo išrinktas.
vukų spauda, galima pasaky ja, kuri viską pienuotų, projektuotų.
Xuo ryt dienos "Draugų"
— Žmogau, tu jau oiįrsti^ti, kad jie niekuomet nesusiSusidaro kebli p a l t i s . Pre jus; tautos labai susi įdoma
PSIKOLOGINtS
KLIŪTYS.
pradeda redaguoti Dr. K. Pa
lygins su katalikų spauda.
zidentas nemano atsistatydin vo "mirties spinduliais";Ja- kal liejo misyonjerius, prie
Be materialių kliūčių, mūsų universitetas sutiks bene
kštas. Jis trupučiuką paim
Kad ir tokiose "X-nose" su
us, o parlamento didžiuma ponai neatsilieka nuo kitų; puslaukinio juoduko priklau
dar kenksmingesnių psikologinių kliūčių. Juk Rytų kultū
lus j Grigaitį: — jis barzdo
augštu mokslu rasite vieną
nepariamia jo planų, neprii .Vokietijoj eina projKigaiaki pęs: — dovanok savo prietas.
Visi tie, kurie tikėjo Grigaitį. Bet ir jam, seneliui, ros inteligentas, nors ir katalikas, paprastai esti labai pasy
už karą prieš Franciją, bent šams skriaudas. —
ma iš jo rankų valdžios.
•/
"N-nų" gerumui ir sekė nuo biznio rūpesčiuose su metais vus. neveiklus žmogus. O .šitokių Lietuvoje daugiausia ir
nacionalistų tarpe; visi ir vi
Taigi, einji kova tarp pai*
— Mielu noru, baltas tėmones, stabmeldybės laikais ir palukais nuo pakaušio nus yra. Prisiminus jiems apie katalikų universitetą, jie suras
sur kalba, kad reikia nusi v
lamento ir prezidento. Vie
e, bet negaliu aš juos visus
gyvavusias, dabar turės pro muko visos mokslo žinios. To savo pasyvumui pateisinti daugybę argumentų: paprastai jie
ginkluoti; Rumunijoj j>olitinam iš jų teks nusileisti,
suvalgiau. — "
gos surasti san argumentą. liaus jų redakcijoje rasite ris išrokuos šimtus sunkenybių ir nepaminės nei vienos prie
njs perversmas; Albanijoj re
Buvo daug kalbama, kad
Dabar ir "Draugo" ir "X t vniu organizatorių, nenusise- monės toms sunkenybėms nugalėti. Jų gilioje posamonėje
voliucija; Rusai su Lenkais Įpiršo.
paleis
Prezidentas
išrinktąjį
nų' »> redaktoriai su barzdo kusių, tuščių bendrovių, stei (sub conscience) visuomet gludi šis nesuformuluojamas, ne
viens . kitą piktomis šnairuo
— Žinotumei, Onyte, siuvė
parlamentą
ir
paskelbs
nau
mis.
. - f gėją, rasite žmogų, kurs1 mo pasakomas irneiškrapštomas argumentas: "Rusija buv*o di
ja. Pasauliui reikia taikos, o ju vos prizmė nuo niauks &
jus
rinkimus.
Bet
tų
pačiu
\'\.
Bet pas D-rą Pakštą yra kėtų jums elektrą į namus pra delė ir galinga, o vienok ji apsėjo be katalikų universiteto,
],S
fos
dolerius. -^
franeuzų
laikraščiai
rašo,
kadj'
'
**** " * * *
»« t
tad
apseis
be
jo
ir!
Lietuva.*'
Panašiai
argumentuoja
ir
kai
daugiau pirmenybės, nes Gri vesti> tai ir viskas. Čia aš
— Kaip tai? —
to padaryti prezidentės nega Greitumo pirmenybe.
kuris vyžotas kaimietis prieš naujas ūkio mašinas.- ''Maco
gaičio pakaušis,- kaip kulnis, manau, kad neklystu.
li, kadangi Senate negali tu— Nes vis reikalavo 8-ių.Amerikos lakūnas AVKli'ams
o "Draugo" redaktorius tu 1 D-go'redagavimą Dr. K. Pa tėvai ir pratėviai arklu žemę kniso, o duonos visiems uS
rėti reikalaujamu konstituei- (padarė greitumo rekordą,
ri labai gražius plaukus.
kštui pavadęs K. Sunūs pri teko; užteks ir mums"... Tai vis tas pats sutingęs ir su:; įa dviejų trečd'alių atstovų
valandą m savo aeroplanu nu
Mes juokaujame čionai. Net kiš redakcijai vieną kitą ras tingės konservatizmas, kurs naujų dalykų labai nemėgsta.
SKAITYKIT IR PUTINKH
balsų. Kita vėl, jeigu kaip skrido 42!),2o kilometrus, ty.
mes, nei mūsų skaitytojai ne tą. Stovėdamas rimtųjų vyrų O panašus argumentai konservatoriaus lupose esti begalo aš
"1
DRAUGĄ."
nors apėjęs tuos Francijos be biškio 430 kilometrų.
tiki į plaukų galybę. Bet rim eilės pačiame gale ir atidė trųs, kad net geležį prazulina.
Prieš universitetą, tiesioginiai ar netiesioginiai, akty
tai kalbant, daugeliui žmonių jęs "skrumnas^į" į šalį galiu
Anthony Matre.
LA L K YNAS: Aš skubinuos, Šventa
"N-nų" girimosi įkalė nepa dar pridėti, kad ir Kalvio viai a.r pasyviai konspiruos visa eile puskatalikių inteligen
sis Tėve, išpildyti tavo pai^eiškimą. Ties
matuotą nuomonę, kad jų sfca- Sunui teko Petrapilyje baig tų, nesąmoningai pozityvizmo atskiestų, šie viešai žinomi
apaštalų grabais aš inelsiuos už tave: Tad
Ifmeldiškas laikraštis iš tikrų ti ir gauti mokslo laipsnį Ka kaipo katalikai, bet praktingi laisvamaniai savo retai skel
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA.
gi, sudiev, Šventatis Tėve! (priklaupia
jų; yra geresnis. Tuo tarpu talikų Akademijoje. Taip sau biama pasaulėžvalga, labai kliudys didžiai krikščionių ci
v
' ir pabučiuoja Xysto ranką).
yra neaibejotina taisyklė, kad manau, kad mažiausio iš mū vilizacijos idėjai įsikūnyti. Nuo šito typo žmonių nėra liuosa
Vertė A. Matutis.
XYSTUS: Sudiev, Lauryne, ištiki
tas laikraštis yra geresnis, ku sų užteks vieno, kad nusmu nei viena partija, nei vienas Kauno salionas. Jų darbas bu,?
v*
masis mano tarne! Dievas ir Jo šventieji
r* duoda daugaiu tiesos rr kusių bedievukų redaktorius daug lengvesnis, nes jų (šiuo atveju) prdouktingumas bus
Tąsa.
žodžiais teprivalęs reikštis. Tad jiems nesunku bus katali
naudingos tiesos. "Draugas" apgalėti.
tesergsti tave^ (Ir palaimina* Lauryną).
kams įkvėpti nesutarimų diegų ir nepasitikėjimo savo jie
duoda krikščioniškąją tiesą,
(Kareiviai su Xystu išeina vienu šo
(Įeina kareiviai ir paskui juos veda
gomis.
'•.,%*
įįįįį Jt'jJtil
"K-nos" duodu bedievybe ir
nu, o Laurynas išeina kitu).
mas Xystus k- drauge seka Laurynas.
stumia žmones į prieškrikščto
JUOZAPAS: Tai, kaip gyvas aš e* Todėl labai- butų išmintinga, kad katalikų universiteto
Dar įeina Juozapas iš kitos puses ir lie
niškųjų laikų stabmeldy bę.
su, atrodo keista. Čia apli/nk visi mes $to
komisijon aar draugijon butų priimami griežti kat. universi
kasi nuošaly).
Nauji
vyskupai.
Prie to dar prideda žinių a
vime ir žiopsome į verkiančius vargšus
teto šalininkai ir savo būdu veiklus optimistai. Abejingas
LAURY'NAS:
Šventasis
Tėve,
kur
gi
Šventasis
Tėvas
paskyrė
piė. pasipiovimus ir pasikori
žmone». Aš apgailestauju vien tik t o j a u
balastas gali visą reikalą paskandinti. O juk tankiai gyve
eini
be
savo
šunausf
Kam
gi
šalinies
be
buvusį
Didesnėsės
Seminari
+$f
mu.-, bei kitoniškus skunda
. no vyro, nueinančio ten. Ir, stebiuos, del
nime pasitaiko, kad įstaigai vadovauja jai priešingas va
savo deakono? Tu gi niekad neatnašavai
jos Brunn'o (Moravijoj) pro
ko gi jo tėvas neleido jam kartu eiti su
ius.
- ***!*{- fesorių kanauninką Kupską das. Tad ir universiteto komisijon geli patekti žmogus kat. šventosios aukos man neesaai;. Šventa
' juo?
un-to reikalo nejaučiąs arba nesąmoningai jam kenkiąs
Stūmimas žmonių atgal i tą
sis Tėve, vai, kaip ir kuom gi prasikal
gadynę, kuomet žmonija, ka!-f t o s P ^ vyskupystės vyskupu
savo pasyvumu ar biurokratismu. Pasivystas katalikas vi
IPPAH; Žioplys iš teves, Juozapai!
tau tau/ Ar gi nebesu reikalingas tau?
bant "X~mi" kalba, nesenai — sufraganu.
suomet lygins Lietuvą sų tomis šalimis, kurios neturi ka |
Ar gi tu nežinai mūsų šv. Tėvo? A r gi
Bent vieną malonų žodį tark savo, tarnui,
dar tebuvo nusikračiusi bež
nožinai regimą mūsų Bažnyčios galvą
Uzhorodo (Užkarpatinėje talikiškų universitetų, o užtylėą Šveicarijos Friburgo kanto
kurį buvai įvertinęs, kad tikintiesiems
džionės uodegos, ir maitini
tame šventame ir malonume senelyje?
Rusijoje) Didėsės Seminarijos ną su 150,000 gyv. (kurių virš 70 nuošimčių katalikai) ka
išdalintų Švenčiausiąjį Sakramentą. Šven
mas įmonių purvinų skanda
JUOZAPAS: Taip, kaip gyvas aš er
dvasios tėvą kun. Bazilių Ta- me yra valdžios užlaikomas katalikiškas universitetas.
tusi s Tėve, tark, delko gi apleidi mane?
lų duona, niekuomet nedarė
su, atrodo keisto. Tai, mat, buvo po
kac Šventasis Tėvas paskyrė
SMEGENŲ LENKTYNES.
laikraščio naudingu.
XYSTUS: Apleidžiu ta\e, mano sū
piežius Xystus u* jo tarnas ans jaunuo
inažrusių greko-katalikų vys
Šiuom
tarpu
Lietuvoje
dar
nedaugelis
supranta
ir
jau
Žmonės šiandieną buk tai kupu Suv. Am. Valstybėse.
nau, tik trumpam laidui. Xeuždgo tu
lis. Delko gi tuojau nenusakėte man? A,
čia
tą
faktą,
jog
mažų
tautų
kovoje
už
savo
gyvybę
ir
savyskratosi autoriteto, bet iš tik
seksi, paskui mane. Del tavęs yra palik
jus bailiai! Dairėfe aplinkui ir žiurėjoTėv. A. Guyomard, O. M. I. tovę kultūrą protingumas yra nulemiantis veiksnys. Tauta
rųjų tai dabar to autoriteto nominuotas Jafna vyskupas
tas didesnis išmėginimas ir garbingesnė
te, kaip kankina ir plaka mūsų Šv. T*>
visgi
veržiasi
prie
mokslo,
bet
ne
tiek
planingai,
kiek
gaiieškoma daugiau negu kita ant Seilono salos.
l>ergalė. Man, kaipo senyvari\, paskirtu
vą ir nieko nedarėte. Gėda jums, vadi
|
valingai.
0
3milionų
tautai
ir
planingumas
nepaprastai
svar
dos. Buvo ir bus nepakeičia
lengva pergalė, teeiau, tau, skaisčiam jaunamiems save krikščionimis. Jeigu a^
bus
dalykas.
Tokia
žymi
tautos
grupė
kaip
katalikai
tu
Italijos katalikų sąjunga su
mas įmonėms mokslo autori
nuoliuij turi būti garbingesnė pergalė ti
bučiau žinojęs tą senelį esant pppįežiu
rėtų
gyvai
susidomėti
kaip
išjudinus
savo
proto
ir
sielos
ku
tetas. Mokslu 'apsiginklavę organizavo maldininkų kelio
rono imperatoriaus nugalėjimui. Taįp,
Xystum, tai mano kardas butų pervėręs
riamąsias
pajiegas,
kad
jos
padidintų
bendrą
Tautos
sielą,
žmonės, visuomet turės dau nę į Šventąją Žemę. Maldinin
mano įįunau, netrukus tji sį'k^i paskui
tų tironų kareivių širdis ir prakeiktieji
jos
kultūrinę
galybę
ir
tautinį
atsparume.
Juk
šitoje
kryp
giau pasitikėjimo ir stipry kaį išvažiavo iš Neopolio. Da
mane. Dievas parinko ir tave, kaipn vie
jų lavonai butų ėdesis, tinkamas Įtomos
tyje
gludi
mūsų
tikroji
Didybė
ir
Nemarumas
|
Tautos
vei
bės.
Tos redakcijos, kurių lyvaus dviejų bazilikų paš
ną iž Jo kankinių. Tatai, nesiįjįiaiidink,
šunims.
t
v^^^
kalų.
Jei
mes,
katalikai,
nepaiegsime
savo
aukštojo
mokslo
priešaky stovi mokytesni vy ventinimo iškilmėse.
Viena
bet karštai melskis į Jį, kurs kentėjo kar- *
x\LEKSIS: Klausyk^ Juozapai, ar g t
atskirai
ir
savystoviai
organizuoti,
tai
nesuvoksime
savo
rai, visuomet bus žmonėms l*izilikų yra pastatyta ant
čiausias kančias mūsų atpirkimui. Laur
tu nesebaidei skaitlingų tų pagomj žiau
naudingesnės. Jei jJulyginsime kalno Tliabor, o kita Alyvų žingsnių greitumo ir nežinosime ar einame pirmyn ar atsi
ryne, mano sūnau, klausyk paskutinio
rūmo? Jeigu t'ai butų buvę vienas arba
liekame
veiklesnių
grupių
užpakaly.
Gi
kaip
gražu
butų,
bedievukų redakcijas, kad ir darže.
mano įsakymo: gerai paslėpk ir saugok
du kareiviu, tai gal būtume atkeršiję *
jei
Lietuvių
Tauta
savo
mokslingumu,
atsistotų
priešakyje
su "Draugo" redakcijos są
Pašventinimą atliks kard.
šventąjį turtą, pavestą tavo globon ir
jiem~už skiiaudas. Bet iš kur gi rastųsi
statu, pamatysime, kad kata Giorgi, kaipo šv. Tėvo Dėle- * mokyčiausių pasaulio tautų!
neužmiršk pasimelsti už nužemintą tavo
toks drąsuolis atsispirti prieš ginkluotą
iikų laikraštis juos viršija ne gatas.
B. P.
tarną.
jiegą?
.
.
- .
X3«s dftUgiftu);,
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LA3PAR1Ų SĄJUNGOS

REIKALAI.
1. Vi Mardosa Scranton.
Šitame miostely buvo yien
(Buvęs Vilniaus ir JIa W 9 Apy
2. P. Sabaliauskas Kings tik anglių kasykjos, Nekurie
v
gardų Teismo Teisėjas)
Veda bylas visuose Teismuose
visi sakydavo,, luul
ktida lĮv. atminties kun. A. StaŠiandie birželioltkl. vaka ton.
Padaro
visokius
dokumentus.
3. J. Šeštokas Pittston.
Duoda Lietuvos teisių patarimus.
kasyklose darbai sumažės, niuk}rnas plačiai tarp Ameri
re
IK>
ii'aiiuiLdų
Sv.
Antano
pu» l l i a Halsted Ut. Chloago, IU.
4. E. Dailyda Wilkes Bar viskas pasibaigs..' fiot dabar kos lietuvių pragarsėjo savo
*
•
•
rap. svet, bus parapijos pikai
re.
yru kflip tik* priešingai. Par- pasišventimu Seserų Kazimie.
ko užbaiga.
S. W. B A N E S
bai iš tikrųjų sumažėjo, bet r iečių Vieuolijos įstelginm
Nuoširdžiai krie&arae visus 5. Pr. Repša Scranton.
A D V O K A T A S
79 W. Honroe Street
parapijomis atsilankyti. Bus Plymoutb p l i k t i išrinkti komunikacijai pasitaisius žmo«, ir už" t a t tikrai užsipelnė sau
Room §04 — Tel. Kaudolph 2900
nes gaH važiuoti į apieiinku nuo Dievo tinkamo atlygini
visokiu lenksmybių ir muzi ant ateinančio susirinkimo.
Vai.. Nuo 9 ryto iki a po pietų
Vakarais 5203 So. Halsted SU.
Garbės-pirm. V. Gavėnas. nlus miestelius dirbti. Ir vi mo ir nuo Seserų ir visuome
ka.
TMcf. Vardą 1015
Atetikos komisija:
Cbicago.
soks judėjimas netik suma nes paminklo. Jam v rūpėjo ne
Kviečia (iaspadinės, Koniite
1. P. "Kantakavieius Scran žėjo, bet pasidaugino ir vi tiktai lietuvių vaikai^ kad
tai ir Klebonas.
sas miestelis yra kaip ir va juos katalikiškai ir tautiškai
Lytingas parapijos pikni ton.
. 2. P. Sabaliauskas Kings sarnamių vieta. Čia gyvenan išauklėti, už tat jiems ir ren
kai begalo pasisekė.
ton.
ADVOKATAS
tieji žmonės yi'a labai retas gė seseris mokytojas, bet jo
• • * • bjlma ?lMiM« TduiuMt. RfouaJ
"Kiekvienas
mano
išrūkomas
aaaia Afcif fct—. p»d*r* pirkim* k
3. J . Dailyda Wilkes Ba kuris, kad vasaros metu ne gera širdis apėmė ir šio pa
Į—isitsM D«k o m «tu ir UfMaJfi—
HELMAR
skanesnis u i pirmes
rre.
7 South Dearborn Street
turėtų svečių iš didesniųjų saulio apleistuosius našlaičius
ROOM 1558 TRIBŪNE BLDO.
4. Juoz. Dailyda Pittston
nius.
Esu bandęs visokių cigareIr kiek senelius, ligonius ir vargšus,
Telefonas Raudo I ph 5201
Valdyba ir komitetai išrinkti Hyde Park Scranton ir Ply miestų atostogoms.
vienas iš kitur pribuvęs sa už tat ii jiems rengė globą,
Vakarais: 2151 VVest 22 St j Lietuvių Dienos susirinkime.
tų.bet man paduok tik HELMAR.
Telefanas Oanal Į — T
mouth palikti išrinkti, ant a- ko, kad tai yra viena iš ge steigdamas Labdarių Sąjun
Netrokštu pigaus tabako
mano
Gegužes 22 d. 1924 m. sv. teinančio susriinkimo.
riausių *ictų sveikatai patai- gą, idant sutelkus į jų visus
cigaretuose ir štai kodėl rūkau visa
Kazimiero parapijos svet. Pit- Valgių komisija:
geros širdies lietuvius, sūri n
*yti.
dos HELMAR. '
tston. Pa. įvyko Lietuvių Dk>
1. St. Ališauskas Wilkcs Ba
kti aukų ir pastatyti tiems
A D V O K A T A S
i
Gatvės visur medžių priso
Metropolitan State Banko Name
nos Komitetų susirinkimas, ire.
i
vargšams
tinkamas
prieglau
/
dintos, durnų ir smarvės nė
2201 W. 22nd St.
Tel. Ganai 6599
kurį atidarė pirm. Vincas Ga •2. Y. Žilinskas, Kingston
Gamintojas HELMAR Turkiškų ci
das/ Nėra, rodos gražesnio,
ra.
Lietuvių
tftfpt
randasi
ne
vėnas 8:00 vai. vakare.
prakilnesnio sumanymo, vie-"
garetę visados diiaugisi pasitikėji
3. Julius Simatf&itis Pitts
mažai
ir
visi
pavysdingui
su
BALYS F. MASTAUSKAS
Perskaitytas ir vienbalsiai ton
nok dar mažas lietuvių būre
mu HELMAR rūkytojų detto, kad
A D V O K A T A S
tikime
gyvena,
išskyrus
ke
priimtas pereito susirinkimo
lis jį įvertino ir prie to dar
Buvęs Lietuvos Atstovybes Va
4. M. Vinekevičius Seiau
jie duoda pilną vertę už pinigus.
lis,
vadinamus
Biblijonus.
šingtone Patarėju.
protokolas.
bo prisidėjo. Rodos mokestis
tom
Metropolitan State Banko Name
Taipnt
šioje
apielinkčje
yra
2201 Vest 22nd Street
Perskaičius gerb. klebonų
mažas tiktai. 10 centu i meneT). P. Skilinskas Scranton.
Telefonas Ganai 9599
apie 25 lietuviai gyvenantieji
liudymus paskirtų komitetų
sį arba l dol. ir 20 centų į me
Plymouth vieta palikti ant
ukėse, kaip katras ir labai pa
iš pereito susirinkimo minėtų ateinančio susirinkimo.
tus, o vienok kaip mažai žmo
yra absoliutiškai gryni
siturinčiai
gyvena.
*
miestų, pasirodė, kad iš šv. Muzikos komisija:
nių į ją rašosi, kaip mažai
HELMARS supekiuoti kar
Ir kas tik važinedaiiias po remia Labdarybei surengtus
Juozapo parapijos,
kurios
1. Pet. Sabaliauskas KingA D V O K A T A S
tono skrynutėse, kad nelužtų
pačių Amerik;), kad užvajiuo vakarui, bazarus arba pikni
11 S. La Salle st. Room 2001 Rev. J^ilin Kuras klebonas, bu ston.
Tel. Randolph 1054 Vai. nuo 9-5
vo paskirta p-nas Jokūbas
2. J. B. Lieutvininkas Wil- j.a pas mus, visi taip suko. kus ir tt.
*
Gamintojai augščiausioa
VAKARAIS:
Spring Valles lietuviai turi
rųiiss Turkiškų ir Egyptiskų
Varaitis, A. 81 ana, \'. Mardo- kes Barre.
5501 S. Halsted st. Tfl. BJvd. 6773
cigaretų pasauly.
MnaUflpoA
9—S v. v apart Panedėlio ir
Matytis, kad dar mūsų žmo
sa, M. Yinskevičius, J. Marš
3. Jokūbas Varaitis Scran šv. Onos partipijos kupinės
Pėtnyčios
>
j
ir daržų piknikui, tai yra vie nes mažai įveilina gerus dar
t utis, ir P. Kantajtevįčius ir ton.
na gaižiausių vietų; sunku ki bus.mažai atsimena Dievo į\Vilkes Barre parapijos, k u - 4. Juozas Marcinkevičius
sakyuuj: **Mylėsi savo arti
tiu- užtikti tokį gražumą. ^
rios Rev. P. I>. Paukštys ir Pittston.
ma, k ui p puts save.''
Rev.
V.
Nanort'a,
klebonai,
bu
Hyde
Park
Scranton
ir
Ply
ADVOKATAS
Piknikas.
Štui dabar gera proga
vo paskirta p-nas J. 13. Lie-mouth palikti išrinkti ant aGegužės
30
d.
buvo
v.
OOfisas Didmiesty j :
panaujinti savo maldavimus
tuvnikas, »S. Ališauskas, J. 1 einančio susirinkimo.
nos parapijos piknikas. .Pa prie to savo patrono, o kad
20 South La Salle Street Dailyda, E. Dailyda, V. Dau-Apgarsinimų komisija •
sitaikė neblogas oms, ir žmo teiktųsi jisai užtarti prie Die
Kambarls 550
1.
P.
Kantakeviėiiis
Scran
kšis
ir
K.
Zupka,
iš
šv.
Miehą
Telefonas Central 6StO
nių prisirinko liek kaip nie vo už tuos, mūsų apleistus"
eis parapijos, kurios liev. A. ton.
Vakarais 3223 S. Halsted St.
kada dfcr nėra buvę šioje vie vargšus,, o tiems visiems, ku
2. V. Gavėnas Kingston
Lopeta klebon'as, buvo paskir
Telefonas: Vards 4981
ta p. V. Laurinaitis, P. Ski- o. J. Marcinkevičius Pitt toje. I r ne vienas neapsivile rie remia tuos gerus darims,
atsilankęs. O jeigu kas nebu išprašytų reikalingų maloniu.
linskas, A. Skroekis, P. Rep-ston.
|Tel. Centrai 9300
4. J. B. iLctuvininkas "vYil- vo tame piknike, tui tikrai Šioje pėtnyčioje birželio 13 d.
sa, K. Vaičiūnas ir V. Šilei
gailėjosi. Vyčių orkestra,va- išpuola šv. Antano dienu. Tai
ka, iš Kingston parapijos, ku kes Barre.
Hyde Park Scranton ir Ply dovaujant P. A. Ivanauskui, gi butų gera ir naudinga, kad
rios Rev. G. Inčiura klebonas,
A D V O K A T A S
buvo paskirta P. Sabaliaus mouth palikti išrinkti ant a- linksmino visus laike pikni toje dienoje arba sekančioje
Vidurmlestyje Ofisas:
ko. Daugumas sakė: "ištik- nedėlioję Labdariai užprašytų
I Room 911 Chicago Temple BIdg.
kas, V. (Ja vertas, V. Žilinskas, teinanėio susirinkimo.
7 7 VV. VVashington St. P. Sabaliauskas, J. Ogurskis
Išrinkus visas komisijas bu rųjų mūsų Vjjčiai parodė, kij gerb. kunigų atlaikyti šv. M*
CICERO Ofisas: Panedėlio vak.
šias, o reikulaujamuv *aukų ar
ir E. Gavėnas, iš Pittston IKI vo fin. sekr. J . B. Lietuvinin gali.
1514 S. Cicero A v. Tel. Cicero 5030
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak
Piknikų surengti daugiau ba į kuopų kasas arba lab
rapijos, kurios Rev. J. Kasa- ko ir.kasier. Petro Sabaliaus
5336 S. Halsted st. Tel. Boul. 6737
kaitis ir Rev. P. Vanagas kle ko duotas raportas iš kurio siai pasidarbavo sekančios mo dariai sumestų po keletą cen
3
3
•A —
fkW
fl
fF
bonai buvo paskirta p. Save- pasirodė, kad pelno liko nuo teiys: (i. Kundokieiu". B. Ge-tų ir įduotų. Taip pat visi
J. P. W A I T C H E S J ras Moruaa, J. Marcinkevi pereitos dienos $2,021.67. Bau dbutienė, K. Zakarevičienė ir Labilarių nariai stengkimės
L a w y er
čius, J, Simanaitis, J. Šešto kos tai pinigu bankoj nebu O. Buzienė, už kų joms visa toje dienoje pasimelsti prie
LIETUVIS ADVOKATAS
kas, J. Dalida, ir J. Tonikas vo raportas duotas, nes vyrai parapija dėkinga. Atsirado ir šv. Globėjo, kad išmelstij rei
Dten.z D. 914—516—127 M. Dear
born St. Tel. Randolph 5594—5585
tfaugiau parapijom] gerašir- kalingos pfctgclbos Sąjungai..
Oli. Plymoutb, kurie nebuvo nebuvo prisirengę, prie to.
KNYGYNAMS IR ŠIAIP INTELIGENTAMS.
Vakarais
10717 Indiana A ve.
Roseland
Tel. Pnllman 4577
Įgaliotinis,
atsilankę tai buvo palikti ant
ŽINOTINA^
Lietuvių Dienos kalbėto aukomis prie šio pikniko; gry
!••»»•»»»»»
ateinančio susirinkimo suneš jais buvo sutarta pakviesti: džių, kurie prisidėjo darbu ir
Kun. P. Meškauskas.
Jau išeina iš spaudos St, Tijūnaičio ruoštas vadovėlis
ti paliudymus.
llon. La\vrence Waters Con- no pelno liko $140.Gl. KaikuTelefonas Ganai 7955
Visus minėtus narius priė gressman Lacka\vanna €o. rie sako, kad šis pavasario
PETRAS CIBULSKIS
mus,
buvo rinkta Lietuviu llon. Jolin J. Casey Congrets- oras nelabai tmkannis pikni
Maliavojlmo KontraktoHns
duodųs suprasti, kaip yra k^nksnmuja vartoti svaiga
Dienos
Valdyba
i.r
Komisijos,
kams,
o
padarėm
tiek
pelno,
man Luzerne Co. mayor Jo
DAŽŲ
lus, kokios blogybes kyla iš to ir kai£ nuo jų pasiliubkurios likosi išrinktos:
suoti. Taip pat pasirodė ir A. Kasakaičio knygutė
hn Durkan Scranton Mayor tai ketvirtą liepos ,turime pa llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHll'
IR
Pirmininkas S. Moruz'a Pi Dan H'art Wilkes Barre.
daryti daugiau. Kad visi sūPAGRAŽINAM NAMUS
Maliavojame,
<tekoruojame,
kalsiPOPIEROS ttston; Vice-pinn. 1. V. Gavė Buvo palikta finansų, sekr. kįbsime į darbų, tai turim pa muoja,mc ir popieruojame
nafcnus,
nas, Kingston, 2. J. Makstu- A. Skroekis ordeliuosi guzi- daryti tiek pelno, kad užtek dedame stiklus j naujus namus.
Mes ta visa Tamstos darbą galime
KRAUTUVE tis, Scranton;
tu, bažnyčios nudažymui.
atlikti už gana prieinamą, kalną —•
kus
ir
tikietus
del
Dienos
rei
nepaprastas
pirmą negu duosi kitam virš pažy
Protokolo rast. A. .Šalna kalo.
Girdėti šnekant, kad šįmet mėtą
į
mošų
biznio
darbų, atsiklauskite kainos pas
, Abidvi knygas galima gauti:
Scranton;
Finansų
rast.
A.
mus
turbūt
visas
parapijos
savas
Nutarta kiti} susirinkinuj •
angims* rali
Kaune. Liaudies ,Namuose (Blaivybės
Skrotskis
Scranton;
laikyti birželio 8. nedelioj ta tis: bažnyčių, mokyklų ir kie Kreipkitės:
H a wĘ0Ėk%%ti
1 pRIDCJEPORT PA1NT1NG
Užtai, kas nori sukurti sau ir kitiems laimę, privalo
Kasierius J. Yoknis Pitts diena ibus Įiaveikslui imti visų bonijų esąs visų parapijonų
Kostnmeriams
HUtD\VAKE CO.,
šias didžiai naudingas knygas įsrgyti. Kaina: pirmo
•
ton,
3149
So.
Hfristcd
Str.
nortis
atnaujinti
ir
pagražin
komitetų;
tat
visi
privalo
at
patarnavimą.
sios — 1 tit., antrosios 20et. Imant virš 10 ekz. nuleiTd
Yartls 7282
Kasos globėjai:
2338 So. Leavitt Street
silankyti, tą dieną 2:30 vai. po ti su šių metų paseknungais
Tik supratę iš ko kyla visos aeteįmės — jų išvengsite!
mm
r llilIlIlUIIIHIIlsalllllllliMItHlIflIlIllIlIlIlIlI
pietų. Pakvietknas yra čm^ piknikais,
PASTABA: Su prrshiniimu — dvigubai.
tas visiems koniitetains, vargo Jeigu tik visi darbuosis, —
I
'o
I
C
E
R
O
Telefonas Canal 5395
j M', "•>' ' M.."1
uininkams ir klebonams susi tikrai įvykins.
t'IJaikau gražiau
PIRKTI, PAftBUOTI AR MAIlankyti. Susirinkime lUĮjane
NUBAUSTAS!
šias maliavas ge
Žinąs. NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
•••••
•' j " • '
'— —
riau.sit; kompani
pirm.
Saveras
Morusa
110;30
IS
mažas
vaikas
išdykavo,
totfel jo
PAS
MUS.
TAS
JUMS
BUS
jų> gatavoK ir ne
Generali3 Kontraktoriui,
S
motina
pareiškė,
kad
jis
negaus
ai
ANT
NAUDOS.
gatavos, o kam
vai.
vakare.
Pittston
parapi
trupučio.
statytojas ir senų namų
reikalinga sutai
sau,
gražiausių
jos svetainėje.
Šalna rast.
taisytojas.
spalvų, nes dau
ADVOKATAS

C l G EROJ E

Tai Faktas
Draugai!

JOHN I. BAGDZIUNAS

SCRANTON, PA.

C. V. C H E S N U L

HELMARS

A. A. 0 L I S

V. W. RUTKAUSKAS

STASULANI

4

NAUJIENA!

ALKOHOLOGUA

REAL ESTATE

/ "AUOH0LIS -• VAIKU DVASIOS IR
,.•'•• raOTO ŽUDYTOJAS,"

^

NORĖDAMI

JOHN G. MEZLAISKIS

I

•m m

gelį metų
esu
patyręs maliavojime sutaisau ple
steij del maliavojimo, norėdami gražiai Išpuošti
kambarius krepkitės pas:

»*mm

2319 West 24-th Street
» » • • m
Chicago,
UL
»*mm\

Tsi. LaiayeUe 4999

P L U M B t N G STANLEY BUKAUSKAS
1447 S. 50th Ave. Cicero.

Kaipo Uetarr*, Ustavtasns
dos natanraJn kut
M. TTJf"

t i«^w«ww«

Jėjimaa nuo 15 str., in rear

Phone Cicero 8003
. •

I •

• »»»mm»*m»*n

HHg||
»»*>?•

Telefonas Boulevard 9550

DR. HARRY TETER
. DENTISTAS
Seta^ tlantų padaroma* tai4>
kaip tik jūsų pačių dantys.
Duodu ga£. Per&uriu X-ray
3100 So. Halsted Str.
; $ » , • . » , , mmm*n »ss P s s i s * M ' M f

T«L Oanal 1STH
*jp*7mr

Ing. a V. "Pat. Blurt.
Matai ką jis daro!
Palauk, kuomet jį sugaus motina!
Motinos, nebauakite savo vaikų n e ture ji*
mu Ca^nbįno po ranka, kuomet jie to rei
kalingi. Jei jie išvemia dalį savo- maisio,
turi vidurių diegime, išpūtimą, viduria*vhną—duokite jiems Bambino be jokio"
atidėliojimo. Tie nemalones simptomai pranyks
taip creitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas nepa jingas,,- pasekmingas vidurių paliuousuotoįs^.

Orabortofl

99JS W. JSrd n .
Olcago. ŪL
Patarnauja laldotuvėss kuopigiausla.
Reikalo meldžiu attMauktl, . o
mano
darbu bosite »Ž9»nsdiatl,

.

I3iV>lBIIVO

S. D, LACHAWIGZ

mm

9

818 W. 35th 8I„ Chicago
s Tel. Boulefurt M U ir §774
PADAROM PIRKIBf O IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

-JT '"•"Ta.'
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Dr.SABrenza

liuose Tisas baltas, atsistoja vakarienės, gerb. klebonas it |kas tokio nepaprasto minėta
a. a. kun. Staniukynas. Jis kjomitetai sutarė pratęsti baza choro reikale.
kaip gyvas. Kuklus, liesas, jo ra. Taigi 'ateinančią subatą ir
Ten pageidaujama būtinai Telefoną* Boulevard 1939
veidas susirūpinęs, rimtas. nedėlią dar bavaras tęsis. susirinkti visiems koristams
i Stovi žiūrėdamas \ Vienuoly Kviečiami yra visi kuoskait- ir koristėms, nes bus visiems 4608 SO. ASHLAND AVEMUE,
Chlcaffo, UI.
na ir rodos vis dar mąsto a- lingiausiai į s} pavasarinį ba- svarbu dalyvauti ir tartis
Vai.: 9 ryto iki 13 piet: 1 po
pie jo likimą ir garbingas už zarę, atsilankyti.
choro reikale. Visi privalo plet Iki 3 po plet. 6:30 yak. Iki
• :30 vak.
duotis..
me
apie
8
vai.
susirinkti.
T7T
Valdybe, t*
Gerb. kun. A. Skripka, a. Daug rengiasi.
Tel. Bonlerard Wt%
Jackson parko vienoje kūd
a. kun. Staniukyno artimas
Kaip girdėti, kad labai
roje pagaliausi rasta spauzdiŠv. Kazimiero Akad. Rėm.
draugas gražioje prakalboje? bai daug rengiasi važiuoti j
naUKįi mašinėlė, kurią ja stunnpiešė to didvyrio darbus, Spaudos Draugijos išvažiavi D-jos 2 skyr. susirinkimas įJentu Leopold ir Loeb spauzrūpesčius ir kilnų būdą.
mą, kuris įvyks birželio 29 d. vyks antradieny, birž. 10 d.
dino laišką, nužudyto
vaiko
1707 W. 47-tM K.
Prasidėjo kertinio akmens Marijonų Farmoje, Marian šv. Jurgio parap. svet.-7:30 v.
Valandoi na o t lkl 11 dieną, nno I
JJoberto Franks tėvui, reika Nepalankus oras.
Valdyba.
pašventinimas. Augštai įtaisy Hills, 111. Jau tikietų nusipir vak.
lkl • ?ai. vak. Nedėllomi* nao •
Visa, naktį lijo ir žaibavo.
lkl S vai. po platų.
laudama 10,000 doleriu.
tas altorius, prieš kurį susi ko nemažas būrelis iš CiceMašinėlė 'sugadinta, ' k a i k u - 1 1 ^ ^ 0 . ^ 1 ^ ********
» t rinko dvasiškija, draugijų at ros, Roselando ir kitų para
ROSELAND, ILL.
f?
Telefonas Seeley 74S9
s
mu>aaos
r
s
l
n
o
r
a
ir nuolntoi K »
1 * daliu jai trūksta.
Bet mėtis
"'; " "'
P
stovai su vėliavomis, choms pijų. Taigi, kas norite įsigy
vienas aiškiausiu įrodymų a- k u l r t , . ; K f i k , i r J » k ą y « e bu- ir tamautojai.Apačioje sese ti tikietų, galite gauti "Drau
Šiandie, bir/1 10 d. 8 Vai.
:
. . , . , .
.,
„ .
vo piknikai, bazarai. Žodžiu, rys ir tūkstantinė minia. Uiti ge'
ir pas kuopos narius: vakare, Visų &ventų par. sve
Gydo specialiai Tlsoklaa Tyrų ir
I»e piktadarių sveiką protą.
*
'
. m
» baigus pašventinimo apei
moterų lytlikaa llgaa.
pirm. D. Gnsparkienę, Šiaulie tai nėję Įvyks Vyčių 8 kp. su
S401 MadjHon Btreet
*,...!.
.
buvo dideles baimes, kad ney.
goms,
genb.
kun.
Bumšas
pa
sirinkimas.
Susirinldmas
la
JLamp. Weatern Ave. — Ok
nę, Kairaitę ir kitus.
Alasmele rasta m pnem nu-1
_
.
. . . . . . .
I
Valandos:
1—4 po platų 7—f
,
. .
gražus oras ir vietiniai reika- sakė gražų įspūdingą pamo
bai
svarbus;
prašome
visus
rodvtoj vietoj.
. . ,,akmens
.,
„šv. Kazimiero
. .
tinio
_
_
,
,
,
.
,
.,
i
Jai
atbaidys
žmones
ir
ker- kslą, pabrėždamas sVarbą kfb Vaikučių vakarus.
narius susirinkti.
weValstybes
darbuojasiprokuroras
už greitesnįt ro
by
Vienuolyno koplyčios pašven kvienos bažnyčios pamatų
[
Tel. Bculevard 1160
Valdyba.
los nagrinėjimą į r už nubau
Birželio
22
d.
sekmadieny.
tinimas nepasiseks.
DR. A. J. KARALIUS
šventimą, o ypač šios bažny jvyks Aušros Vartų par. mo-i'
dimą miriop.
Lietuvis Gydytojas
Tūkstantines minios.
čios, iš kurios eis Dievo an kyklos mokinių mokslo metu j
Leopold su Loeb laikomu
. AR ŽINAI KAD
3303 South Morgan Street
Bet jau apie trečią valan gelai, Dievo pasiuntiniai, r<«u
Peticija su 78,419 parafiif
apskrities kalėjime.
Rytoj
užbaigimo vakaras. Progra
CbJcago, 111.
dą aplink Vienuolyną susirin- sų vaikučių seserys, mūsų tau
mas bus margas kaip genys. reikalaujant įvedimo tam tik
jiedu bus statomu
teisman.
„
».
, ,
-,*• - i ko minia apie 20(M). Vienuo- tos gyvybės gelbėti ir gaiviu Jis susidės iš įvairių įvairiau ro įstatymo apsaugojant dir
t
Bus nuskirtas bvlos pradzaai
'
ti.
•
,
sių dalykų. Tat rengkitės iii bančius vaikus! Ar žinai, kad
lyn0 nn,ra
na
]
ta1mn
:ios
koplyčios
šieno*
kukau N e ž i n i a ^ rytoj p a - !
' ' "*
> uždeng°J. M. pral. Krušas savo kalno ir įsigykite tikietus. paprasti cigaretai duoda tau
Gydytojas ir Chirurgas
šakys apgynimo advokatai. '!tas paminklas papuošti nesui pamoksle labai, gražiai ir aiš Vakaras šiais metais įvyk^ kiekybę gi ITelmar Turkiški
šetoain sbrdlu emfwyp fVyp
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
kaitomomis vėliavomis, Ame kiai nurodė, kad ši koplyčia parapijos svetainėje. Dabar
cigaretai dnatla kokybe?
Tel Tardą 0994
rikos, Lietuvos ir šv. Tėvo. yra netik vienui yno, bet mū scenerija du syk padidinta ir asr
GAL IŠSIŽADĖS IŠPA
Valan doa •
Visur jaučiamas pakilus uptas. sų katalikiško auklėjimo šir gražiai išdekoruota. Taigi šį.
ŽINIMO.
Nuo m iki 12 piet.
A. a. kun. A. Staniukyno pa dis ir ragino iki galo ištver mot savam auditoriume Inka
Nuo 2 iki 3 po piet
minklo atidengimas.
ras
įvyks.
ti,
kol
ši
įstaiga,
Seserų
Vie
Nuo
7 iki 9 vakare.
Pranešta, kad kuomet šian
Iš Vienuolyno pasirodo pro nuolynas, nebus visiškai ap
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
die kriminalia teiVman bus
eesija. Krvžkius vedamos iš- rūpintas.
DIDELIS BARGENAS.
pašauktu studentu Leopold ir
Vargonai bus nauji.
eina seserys, gražiai, parėdy
Pagaliaus įvyko
2 namu vienas muro kitas Tel. Boulevard 3686
Loeb, gal jiedu užsigins ar
/
ti tarnautojai, choras, dvasiš Palaiminimas šv. Sakramentu
Girdėjau, kau %\ mėnesį jau
medžio.
ba išsižadės išpažinimo, pa
ki ja ir pralotas M. Krušas a- Neišdildomą įspūdį paliko vi bus įdėti nauji vargonai, ku
•
daryto valstybiniam prokuro
Viertas
2
pagyvenimų
muro
sistencijoje gerb. kun. P. La siems ta valanda, kuomet tūk rie kainuoja virš $5,000.00Pa
GYDYTOJAS
namas 1—(5 ir 1—5 kamb.
rui.
pelio ir Paskališko, Nukrinta stantinei, miniai' suklaupus gal kontraktą, turėjo būti į- Pirmas aukštas furnace apšil
ir
Šiame atstikime jiedu ne- nuo paminklo uždangalai ir
domas,
antras
pečium.
Ant
dėti prieš Velykas, bet var
CHIRURGAS
prisipažįs esą kaltais. Vals pražvelgusois saulės* spindu- Viešpats Dievas laimino visus gonų dirbėjai pasivėlavo pa kito galo loto 4 kamb. medi
3337 So. Morgan Str,
tuos, kurie sVivo aukomis ir
nis namas, aukštas muro fontybinis prokuroras tvirtina,
daryti.
riamentas, furn. apšildomas. VALANDOS: 9—12 iš ryto
darbu tą gražią įstaigą paskad išpažinimo išsižadėjimas
Kaina abiem namam grei
Dabar Aušros Vartų par. tam pardavimui $12,500.00 Nuo 2 v. po piet iki 9 vak.
ffitė.
Viešpaties
palaiminimas
BULGARUOS
PLĖŠIKAMS
neturi reikšmės.
Be to, tu
•
,
choras sparčiai ruošiasi prie pinigais nuo 5,500 už CiOOO.OO
visiems
tiems,kurie
nenustos
MIRTIES
BAUSMĖ.
rima galybė įrodymų.
Apielinkė labai graži arti
bažnytinio koncerto. Mat var
dirbę.
f)9th st. ir Halsted st:
gonų pašventinimo dienoje
Mass mitnigas.
•
laip išsprendė ootijos
4 ŽUVO FORDO
Atsišaukite pas:
Sugryžus miniai prie.pmun tas koncertas ivvksta! *
valdžia.
ĮSTAIGOSE.
N. C. KRUKONiS,
KIO, gerb. kun. Dr. K. Matu
Žvalgaitis.
3251 So. Halsted Str.
—M
Ą
SOFIA,
borž.
f).
—
Po
di
laitis, pabrėžęs svarbą šios
Ford Mojo r Co. įstaigose,
PARDAVIMUI
13# st. ir Torrenee ave.. išti džiulio Europoje karo Bulga dienos, sn|fcižindino su nauju
C rūmų meilinė bangohnv su 2
akiain K*TOH žeun's 1 blokas nuo
ko baisi ekspliozija* 4 dar rijoje priviso galybė plėšikų, Chicngai žmogumi, prof. Dr.
Juslis I*u4k CJf^ra barnė ir vist įnin
bininkai žuvo ir kiti 2 sužeis kurie atokiose vietose keliau fv. Pakštu, Dr. Pakštas lega Labdaringos Sąjungos 4tos kąs taipopl <laujr viAti; ir mažy na
ta. Įstaigų dalis i padanges ninkus užpuola, pinigits ir ki 'o gyvoje kalboje nurodė, kad kp. surinktos Vainikų Dienoj. riuku, viskas pirmos klc-sog tikras
ir gražus«e;yvenimnB ant tyro oro.
mirė birželio 9 d. 6:30 v.
tus daiktus atima
ir dažnai kun. >tnniukynas išeivijai bu
išmesta.
Kaina tiktai $5000. Tai yra tikras
išryto. Velionis paėjo iš
vo tas kas buvo Lietuv A Bf;savo aukas žudo.
barmenas dol darbininko žmogaus
R. Patonaite .....
$15.00 Atsišaukite prio:
Lietuvos, Tauragės apsk.
Kutavičius
ir
kiti
npš,
ieVv;
Plėšikai dažniausia puola
BUUŽO,
Gaurės parap., Balandžių
Haltienė
GYDYTOJŲ SUVAŽIA. 14.4(> 3122 So. ANTANO
skleidėjai.
Hulsietl
Str
ClUoago,
III.
vežamą paštą į atokius nuo
kaimo.
Palilunienė
V1MAS.
.. 7.00
Adv.
B.
Mastauskas,
kaip
miestų sodžius. Nes jie žino,
PARSIDUODA 2 lotai prie
Kūnas pašarvotas pas
M. Buzinskaitė
. . . 1.71 Vienuolyno; graži vieta; pusė
visada
gabiai,
giliai
ir
gyvai
seserį Oną, Bajorinienę,
Vakar Chieagoje prasidėjo kad vežamam pašte randasi sakė apie katalikiškos ap«- Kazaitė
•.. .. M bloko nuo Marquette bulyaro.
po num. 4621 S. Paulim
nemažai
pinigų
ir
tuo
bu/lu
parduosiu
ar
mainysiu
'ant
Str.
American Medical Assooiativ i etos svarbą, apie vieninte l ' • K '• • • • • • • « • e e ..20.15
jie pelnijasi.
mažesnės propertės.
Laidotuves įvyks ket
on suvažiavimas, kurs prasi
.. 7.00
li būdą jaunimo lietuvybei ap Adv. tfesnulis
JOHN KŪLIS,
verge, birž. 12 d. 8<30 v.
Sugauti plėšikai visais lai saugoti. P-nia A. Nausėdienė"*
tęs visą savaitę.
Suvažiavi
5208
Engleside
Ave.
•
iš namų į šv. Kryžiaus
Telefonas
Fairfax
6503
me bus pakelta daug' įdomy kais buvo baudžiami kalėji gražiais žodžiais padėkojo vi
bažn. o po pamaldų į šv.
fi6\53.
Kazimiero kapines.
bių, apie pažangą medicinoje mu. Pasirodė, kad jie kalėji šiems šv. Kazimiero Akademi
ANT PARDAVBIO namas
•
Nuoširdžiai kviečiame
su 2 storais 4—6 kambarių fla
mo nebijo ir tas kitų neatgra jos Rėmėjams ir Rėmėjoms,
ir chirurgijoje.
NORTH SIDE.
visus gimines, pažysta
tai ant 24tos arti Oakley ave.,
si n a nuo piktij darbų.
nurodydama, kad <rarbas dar
mus ir draugus dalyvaut
parduosiu greitai, pigiai. At
laidotuvėse.
Dabar bulgarų valdžia iš nepabaigtas.
Mot. Sųj. 4tos kp. mėnesinis sišaukite :
VAIKO LAVONAS
2415 So. Oakley Ave.
Nuliūdę
sprendė tuos sugautus plėši Pasekmės.
susirinkimas įvyks šį vakarą, arba telefonuokite Roosevelt
UPĖJE.
Bajorinų šeimyna.
kus bausti mirtimi. Karalius
Gražių įspūdžių kupini iš birž. 10 d., parapijos svetai 2825 po 6 vakare.
Michael Smuda, 9 metu, Borisas nepalankus mirties siskirstėme, sužinoję linksmą nė je, 7:30 vai. vakare.
birž. 1 d. pragaišo iš namų bausmei.
Kuomet jam pa žinią, kad atsilankiusieji ko
A. M. Valuniutė, itašt.
<
SKAITYKITE IR PLATIN204!) Fullerton ave.
Jo la tenka į rankas bent kokia mir plyčios reikalams čia pat su
>r
T
PARSIDUODA bUeernė ir
KITĘ "DRAUGĄ"
vonas rastas Cbicagos upėje ties bausmės ištarmė, jis tai metė aukų $1,500.00. Į kartini VYČIAMS PRANEŠIMAS.
gros'ernė pigiai — gera vieta
ties Cortland st.
pakeičia kalėjimu.
norinčiam dirbti viskas eash,
koplyčios akmeni įmūryta tapo
aplinkui buėernės nėra. Atsi
. Vaikas bežaizdamas įkrito
Šiuokart valdžia stengsis vaiine skrinutė, su dokumen
Sekantis L. Vyčių Cb. Ap šaukite;
upėn.
karalių Borisą
perkalbėti. tais. Prie dokumentų įdėti skričio susirinkimas įvyks a1444 W. 74th Str.
Nes priešingai plėšikai ap-N tapo po vieną tos dienos nu teinanti šeštadieni — birželio
Kamp. Bishop Str.
»
• *
Gazu užsitroškinnsi rasta siaus visą šalį. Paskiaus bus merį "Draugo," "Laivo" ir
JUOZAPAS JOTKUS
Telef. Vincennes 6751
14
d.
8
vai.
vakare,
prie
8tso
mirė
J une 9, 1924 m. 7 vai.
Mrs. A. .Voight, 37 m., 2410 blogiau.
kitų katalikiškų laikraščių.
ryte,
42 metų amž. Jefferson
kp.
Vyčių,
Visų
Šventų
par.
F
A
R
M
O
S
.
Park
ligoninėje Kilo iš Sklp
Ogden ave. • »
M
-IŲ
kaimo,
Mažeikiu
anskr.
svetainėje.
Kas nori Bar geno 80 akrų
žJdlkii
parap
Išigjr^eno
Ame
KONGRESAS PASIPIKNIKAS.
Visos Vyčių kuopos prik 40, ariamos, 40 akrų miško.
rikoje 22 metu.
Iš valstybinio kalėjimo JoLIUOSAV0.
Visa aptverta. Seni bildingai.
Paliko dideliame nuliūdime
lausančios prie Apskričio, ma Žemė visa lygi. Parduosiu pi
žmoną
Froneišką, vaikuėiu.s;
liete pabėgo du kaliniu. Abu
X A. R. D-ja sekmadieny lonėkite skaitlingai prisiųsti giai arba mainysiu ant auto
Juozapa <j m., Stefaniją į# m.
Adolfą 9 a*.. Joną 5 m., tėvą,
du iš Ghicagos.
\VASHIXGTON, birž. 10.- smarkiai ruošiasi į pikniką.
seserį Evą Lietuvoje;
br-lj.
savo įgaliotinius į minėtą su mobilio. Kaina $2,000.
Vėlokai
praeita, šeštadienį Sakosi, vistiek įvyksiąs, nors
Pranei
-k
j
Amerikoje.
ANTON BftUŽAS,
sirinkimą.
Kūnas pašarvotas 919 W.
3122 So. Halsted Str.
Užpraeitą naktį Chicagą Kongresas pertraukė sesiją, "kuolais lytų."
SSrd
PI. laidotuvės įvyks ket
Valdyba.
verge
birž. 12 d. iš namu 8:30
palietė didelė vėtra su perkū dan# svarbių dalylaj palikda
vai ryte bus atĮlydėtas į šv.
Jnirgrlo baž. ir po pamaldų bus
nijomis ir lietumi.
Daug mas neapsvarstęs ir neišspre IŠ WfiSTSIDiS PADANGĖS L. VYČIŲ CH. AP. CHGRO
nulydėtas f šv Kazimiero ka
Tiisiij užlieta.
pines. Nuoširdžiai kviečiame
ndęs.
REIKALE.
FLAYER PIANAS.
visus gimines, draufras ir pa
Paliktas storame. reguliarė kaina
Kongreso nariai per vasa Vietoje vakarienės bazaras.
žystamus
dalyvauti laidotuvėse
$700 instrumentas pirmos kleeos, su
Nuliūdę
žmona Franeiška,
kabinetu ir 75 muzikos vo
Chicagos pastos tarnauto rą tad užsiims politine kamAteinantį sekmadienį, birAteinantį penktadienį — suoleliu;
brolis Pranei skus;
Valku/Ui
leliais. Parduosiu už $100 ir $31 už
Juozapas;
Stefanija;
Adolfas,
storage.
Esu
be
darbo
dėlto
pini
jai nepatenkinti Prezidentu, panija. Keiškia, jie darbuo- Į želio 15 d. buvo tartasi su birž. 13 d. vakare, Mark Whi
Ir Jonas.
gai tnan reikalingi. Atsišaukite krau
kurs nepatvirtino algų padi- sis ne šalies, bet savo parti- rengti Aušros Vartų parap. te Square parko svetainėje tuvėn:
Laidotuvėms patarnaus grab.
Masalskis.
1380 Milwaukee ave. Klauskite Mr.
naudai vakariene, bet vietoje prie 29tos ir Halsted st. bus Jankotrsld's Player Fkmo.
3ų gerove.
« • » » » » » • i

DR, A. K. RUTKAUSKAS
GtVVTOJAS
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DR. JONAS P. POŠKA
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Elektroterapas.
IŠIMA TONSILOT —

(akaieala taltri*)
u ekmeal* ilapame
lupome pttiMje be eptrecUoa » u a M
ttkromli Btekeflįfrfrnvif prlMDonetnl* tel veietala
atkurta»\rmt •ufT»Iiaa ftrdeji**.
«,d* vlMhlae Ugms paMkntaaat. ir Jet
/ra refljklaa darė eperaeUaa
riit&jtmn
pauraaTtaa Uikia aave

Dr, I. M. Feinberg

PARDAVIMUI
NAMAI.

CHmCROAS

Dr, A, Rackus

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr. Maurice Kahn

IR

4442 8o. Western Ave.
Telef. Ijafajette'altt

ff MM l!0PlY(ll0S
KERTINIO AKMENS
PAŠVENTINIMO
IŠKILMĖS.

i

1411 So. 50 Are. Cicero, IU.
Oflma »tld»ryt*«: kaadlM noe t TaL
po plet Ud •
Heaeiio*af» ir
rrtaa,
>f!so Tel. Boulerard # • • «
Rozld. Tel. I>rexel 9111

DR. A. A. ROTH
R i m a s GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moterttko. Vyrtakn
Valkų ir limį chronlSku ligą.

Ofisas 3 1 0 3 S, Halsted St
Kampas 31it Str.
Vai.: l f - > - l l ryto: S—S 90 piat.
T—t Tale. Ned. i a — 1 1 d.

Dr. CHARLES SEGAL
Perkėlė, aaro

of ls%

po

numeri D

4729 S. Ash land Ave.
SPECUALISTAS
Dilovn, Moterų Ir Tjrų Ligų
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo
T—&.«•
Nedėilomis: 10 Ilki 12.
Telefonas Mldwa> 2880

l

Tel. Gaaal 0257 Vak. Caaal 2118

DR. P. Z. ZALATORIS!
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.
Vaandos: 10 iki 12 ryte; 1 lkl «
po pietų; 6 Iki 9 vakarą
^ — ^ • ^ • • ' • • • • • »
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PRANEŠIMAS.
•

h»

Elta Commerce Co. 3251 So.
Halsted St. kuri buvo: p.p.
Bagdiiuno. Bučo k Krukonio.
Tapo padarytos permainos,
nes visa Elta Commerce Co.
su visu namu perėjo į pono
Krukonfy rankas.
•yr—

.•i-v.

Parsiduokla•". muro namas 2
augštų su beismentu 4-4, kam
bariai. Randos neša $100.00^1
mėnesį. ICaina. $10,600.00; pu
sę eash; viskas geram stovy.
Atsišaukite:
C. M. W£BER,
2243 W. 22nd Str.
DIDELIS BAEGENAS.
Parsiduoda 1 flato medinis
namas 6 kambarių su visais
parankumais. Kreipkitės • pas
savininką:
F S
960 W. 30 Str.
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M 0 V 1 N G &
EXPRESSING

1

Perkraustome ir' i kitus
miestus. Nauji ir Antros
Rankos Rakandai.
Perkame ir Parduodame
3152 So. Wallace Str.
Telef. Boulevard 4794
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C.P. SUROMSKIS & CO,
R E A L

E S T A T E

i
t
<

Perkam,
parduooaan
Ir toiainom
namus, far
maa taipgi
Ir visokius
biznius.
Darbą at •
liekam grt
ltai. pigiai
ir geraL
Kreipki
tės:

3352 So. Halsted Str.
Telef. Boulevard 9*41
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