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NAUJI KRATERIAI
UGNEKALNY.

NEAPOLIS,, birž. 12. —
Ugniakalnis Vesuvius įšnaujo
pradėjo veržtis. Anot obser
vatorijos paduodanti žinių,
ugniakalny atsivėrė du nauju
krateriu. Tad šiandie iš visų
trijų veržiasi lava, zindros ir
pelenai. Nuolat! girdimi sma
rkus požeminiai dundėjimai.
Autoritetai uždraudę turis*
tams laipioti aplink kalną.

SVARBUS AUKŠČIAU
SIOJO TEISMO IŠS
PRENDIMAS,

Susiv. LR.K.A. 38-asis Seimas
Mieste Shenandoab, P a . , ( " D r a u g a s " gavo tokią teleseka S. L. R. K. A. 38-asis|gramą;
4
' S . L. R. K. A. ( 38-ojo Sei
Seimas. " ; D r a u g a s " siunčia
kuogeriausių seimo delega mo prezidentu "yra J . Norbutams velijimų, kuogeriausių tas iš AVanamie, P a . ; vice-pre
zidentu ,— J. Šaučiunas iš
seimui pavykimfų.
Kingston, Pa.; raštininkais —
Seimas prasidėjo birželio
J . Tumasonis
iš Bostono.
10 dieną. Kaip šiandie, biiv
Mass., ir J . Jemontas iš
želio 12, turi baigtis.
Hartford, Conn. Kalba pre
Nuo geri), kun. Norbuto latas Ališauskas."

AVASHINGTON, bir. 12.—
Suv. Valstybių Aukščiausias
Nurodoma, kaip įgyti
Teismas paskelbė išsprendi
atlaidus.
i
mą, kad darbininkų streikas
ROMA, birž. 2 (suvėlinto).
negalį skaitytis jokis sąkalbis,
— ^Šventasis Tėvas Pins £ l
ŠIANDIE AR RYTOJ BUS RENKAMAS NAUJAS
bet leistina ir teisota kova už
Dangun ] žengimo dienoj pa
PREZIDENTAS.
gerbūvį. Trys Aukščiausiojo
skelbė bullą (ypatinga, rastąjį,
Teismo
teisėjai
pasirodė
kuriąja proklamuojami Kve;
PARYŽIUS, bir/. 12.
— už prezidento Millerando atpriešingi didžiumos opinijai.
tieji Motai.
Bullą paskol
kar atsistatydino Franei- sistatydinimą.
3»
į Missouri valstybėje viena re
NORI
PAŠAUNU
FRANCUiš Šv. Petro Bazilikos nmrisi
prczidentns
Alexander
Dėlto, tuojaus iš Klysee rū
žiai praėjo, nes nebuvo ma
kompanija patraukė teisman
1
ZU KARIUOMENC.
gnoras \Vilpcrt, apaštalinio . Alillerand.
mų oficialiai
pranešta, kad
tyti nei "džimm'ių,"
nei
vienos darbininkų organizaci
protonotariato Dijakonas.
Tai įvyko po to,
kuomet prezid. Millerand rezignuos.
"foxtrotų." Įvyko čia tik
GENEVA, birž. 12. — Vo jos kuopą, kurios nariai pa
Bulloje
pažymima,
jog1 prezidento paskirtas prcuvie
MENAS IR KŪRYBA.
lv'iariųjų partijos pradėjo kietijos vyriausybė kreipėsi kėlė streiką.
vienas nemalonus apsireiški
Šventieji Metai, kurie prasi r a s Fraueois—Marsai
suor triumfuoti.
Piandie, ar gal Tautų Sąjfimgon
mas, būtent, kam ta!i iš publi
Žemesnės instancijos teis
reikalauda
dės gruodžio 24 , 1924 r a , ir ganizavo ministeįiu kabinetą
^Pavasarininkų" progim kos pareikalavus, orkestras
rytoj abiejų parlamento rū ma, idant iš Saar klonio bu mai streikuojančius darbinin
baigsis gruodžio 24, 192."), busi ir to kabineto nepatvirtino anazijos vakarėlis.
mų atstovai bus
sušaukti tų pašalinta /rancuzų kariuo kus pripažino konspiratoriais.
ne vietoje ėmė griežti ;Tautos
riepaprasta priemonė sielų iš- būdu parlamento rūmu. Xes
liendran susirinkiman ir bus menė, kuri neteisotai ten pa Apeliacijos teismas tai patv
Himną, del ko vėliau labai te
ganymui.
Naudojimuisi ta abiejuose nunaiose kairiųjų yŠio mėnesio 8 dieną pirmą ko
išrinktas naujas prezidentas. laikoma.
atsiprašinėti
tvarkda
irtino. Bet Aukščiausias Tei
proga, pažymi Kv. Tėvas, Ba- ra didžiuma.
kartą
"
P
a
v
a
s
a
r
i
n
i
n
k
ų
"
pro
Kairieji išrinks nuosavų žmoriams.
smas, kaip matome, tai visa
Naujas premicras
nuėjo R u
^
^
žnyčia seka Senojo įstatymo
Kauno
P o to
yadns
atmainė ir paskelbė palankią gimnazija pasirodė
Bendrai, pirmas " P a v a s a 
188 NAUJI POLICMONAI.
pažymėtais keliais apie Saba- parlamenta,, h- paskaitė pro- | | m . i o t ^
pubftkai,
surengusi
Šaulių
t ^ M m
pre.
darbininkams ištarmę.
rininkų" progimnazijos pasi
to Metus, kuriuos minint, ver zi.lonto Milloranrlo ,,as.a,šk.- m i p n m U .f s u o r f f a n i z n o s n a u .
Teatro salėje viešą vakarėlį.
rodymas duoda daug vilties.
Chicagoje policijos tarny
Paprastai šios rūšies vakarė
gai buvo paliuosuojami ir iihmis. kad .„s negalia ats.sta- j f j k a h i n p t i }
Laimingos kloties!
Buvęs,
bon pastatyti 188 nauji polieNAUJI DVARAI
liai publikai patiekia senai
skolos atpildomos.
tvdinti iš prezidento vietos
. .
v.
pamirštus, iš sudulkėjusių arDALINAMI.
Bet taipat nurodoma į fak neistarnavęs septynerių me Uos rjųsies valdžios sistema monai, kurie baigė departa
ypatinga;
,Valstybės prezi- mento mokvkla.
SUSIVAŽIAVIMAS.
cbyvų
išimtus
dalykėlius.
tą, kad krikščionių Šventieji tų, kokiam laikui teisotai iš
(lentas turi "būti ne kaipo ša
Nutarta paimti žemjės re "Parvasarininku" .
progim
Metai toli reikšmingesni ir rinktas.
KAUNAS. — Lietuvos Kolies autoritetas, liet kaipo pa
formos
reikalams
sekančius
Policija
sugavo
5
vagilius,
nazija
čia
padavė
gražų
pa
brangesni už Senajame [sta*Kaip .tiose, taip kituose rū
oper. Bendrovių Sąjungos V
prastas partijų svaidinys.
dvarus:
Kauno
apskrity:
Pa
kurių
automobiliuj
rasta
6,vyzdį,
nes
vaidinį
pačios
pro
tyme minimus b e b r a i ttaba- muose prezidento pasiaiškini
įgaliotinių susivažiavimas įto Metus. Pirmiausia dėlto, mas išklausytas, tečiaus tuo
Už kiek laiko gal naciona 000 dolerių vertės grobio iŠ žaisliu dvarą, kuris yra Pa gimnazijos mokinio parašytą vyko Kaune š. m., balandžio
kad krikščionys minint tuos jaus nubalsuota to visa ne listai pasitvarkys ir sudarys kraut urnos, 345 S. Cicero av. žaislio valsčiuje ir priklausė vaizdelį " S l a p t a sutartis," 25—26 d. Gauto pelno 3 nuo
kuris dar niekur nebuvo sce
Žemaičių R. K. Vyskupijai.
Metus apturi daugiausia dva svarstyti, naujo kabineto ne didžiumą. f Tuomet jie kairiąšimčiai paskirta sąjungos na
noje
statytas.
Bendrai
vai
PARYŽIUS,
birŽ.
12.
—
Utenos aps.: Ornenų dvanį,
sinės, bet ne
medžiaginės patvirtinti ir griežtai stovėti. jį prezidentą galės pavaryti.
riams — bendrovėms už įpirPranešta; kad rytoj bus iš kuris yra Joniškio valsčiuje dinimas praėjo gerai ir pub
naudos.
kimą 49,500 litų pelno paskir
rinktas
naujas
Francijos
pre
likos
visą
laiką
buvo
lydimas
ir
prįklausė
Jono
TiškeviBulloje reiškiama vilties,
ta atsargos kapitalams.
Są
v
zidentas
ir
bus
suorganizuo
širdingu
juoku.
Ypatingai
č
i
aus
j
pėd
iui
am
s.'
kad Šventaisias Metais turės
junga šelpda tris studentus,
tas
naujas
kabinetas.
malonaus'
įspūdžio
darė
Tek,Tc%i
aps.:
"fcukšta"
ir
progos kit«ų tikėjimų
nariai
kurie studijuoja
(mokosi)
lytės
ir
Paulinos
tautiniai
pa
" B i r ž u l i s " ežerai, kurie yra
susivienyti gu tikrąja Katali
prekybą ir kooperaciją. Ben
rėdai.
Matomai,
kaip
vaidin
CLEVELAND, O., birž-. 12. y a r n i ų valsčiuje ir priklausė
kai Bažnyčia.
drovių atstovai nurodė ir val
tojų, taip ir režisieriaus p. G.
— Kandidatu- į vioe-preziden- žemaičių R. K. Vyskupijai,
dybos netikslumų.
Atlaidai.
tus California delegatai siųlo* į j į ^
apffc.
A u s o n i S k i ų Senno gerokai padirbėta, už
PREZ. COOLIDGE PALYGINA PRIE PONTIJAUS PILOTO
Išrinkta vėl daugumoj
Bulloje nurodomos priemo
ką
jiems
prog.
Direktorius
p.
dvarą su Lioniakų ūkiu, ku
socialistinė valdyba. Susiva
nės, kaip Įgyti atlaidus minint
Aplinkraščiu reikalaujama,
TOKYO, birž. 12 — Japo
rie yra Vievio valsčiuje ir Macys išreiškė viešą padėką. žiavimas nustatė ateity į są
.Šventuosius Metus.
Plėšikai apkraustė Hunganai krikščionys paskleidė ap kad Amerikos pryčeriai mi
priklausė Kostui Stadėnui.
P o vaidinimo sekįė koncerti- jungos narius priimti tik "ne
Kaip romėnai (Romos gy linkraštį tarp japonu, krikš sionieriai (protestantai), ku riąn restoraną, 207 Wi MaVilkaviškio apskr.; Priduv- nč dalis, kurioje progimnazi- partyvius" kooperatyvus. Tur
ventojai), taip Komos apylin čioniu. Šaukia krikščioniškas rie nori Japoniįoje
dison
st.
platinti
nio majoratinis dvaras, kuris jos mokytojas G. Sennas ga- but bijo, kad auganti Ukininkių rezidentai mažiausia 20
krikščionybę.
naturalizuotuyra Gražiškių valsčiuje ir pri na gerai smuiku pagriežė ke-lkų Sąjunga neimtų viršaus ir
bažnyčias
Japonijoje
atsime
Iš Kauno į Jurbarką išplau klausjė Mikui Belgradui.
dienų privalo išbūti Amžina
si, ty. paliktų Japonijos pi
lis klasinės muzikos dalykus, neišstum<tų socialistų iš va
organizacijų.
jame Mieste Šventaisiais Me sti nuo misijų
kia
10
ir
15
valandą,
o
iš
J
u
r

liečiais.
Kitaip gi jie tegul
ir monologas "Žydo prakalba dovavimo didinmoj katalikų
Be
to,
Suv.
Valstybių
Prezi
tais, aplankyti keturias Ba
barko
į
Kauną
—
9
ir
24
vanebeturi jokių teisių čia dar
į pieliečius," kuris publikoj palaikomiems kooperatyvams.
ORAS.
dentą
Coolidge
palygina
prie
zilikas: fiv. Petro, Šv. Pau
Šeštadieniais išplau
buotis.
Amerikos pryčeriai landą.
labai linksmo upo sukėlė.
Anksčiau ar vėliau katalikai
Pontijaus
Piloto.
liaus. Šv. Jono Laterano ir
kadangi skaitosi amerikoniš kia iš Kauno j Jurbarką 15
CHICAGO. — Šiandie ne iToliau ėjo šokiai ir žaidi- •Vis tik susipras ir nusikratys
Aplinkrašty
pažymima:
Šv. Marijos Maggiore, atlikti
kais krikščionimis, bet Japo vai., iš Jurbarko į Kauną — pastovus oras;
pramatomi mai, kurie tvarkingai ir gra-- socialistų "globos."
''Tyrinėjant
Rytų
istoriją,
at
vertai išpažintį ir priimti Ko
nijos tautoje jos platina ne 9 vai.
griausmai ir lietus.
randame
Pontijų
Pilotą,
kurs
muniją.
krikščionišką dvasią.
Visi, gyveną tolėliau nuo žinodamas Kristų esant ne
aJ poniškos protestantų baž
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiimii
kaltu,
skelbia
J
a
m
nukryžia
klausimais,, jų visai neminint,
Romos, privalo Romoj išbūti
nyčios darbuojasi
atsimesti
vimo
ištarmę.
Vakaruose
arba tik išpatolo paliečiant.
mažiausia 10 dienų. Kad gau
nuo Amerikos misijų ir toPrezidentą
Republikonių
platformoje,
t i atlaidus, yra dar viena bū mes atrandame
lesniai būti nepriklausomo
sakoma, nebus
prisiminta
tina sąlyga: turi melstis IŠv. Calvin Coolidge, kurs suži- mis.
Atsisako tad ir pinigi
niai padėjo savo vardą ant
prohibicija. Bet bus padėtas
Tėvo intencijai.
nės paramos.
paragrafas, kad įstatymai tu
B e tos abelnos Šv. Tėvo in neteisingo ir neteisoto priešTokyo eina propaganda boi
CLEVEDAND, O., birž. 12. ri but griežtai vykinami.
tencijos, bulloje
tikintiems japoniško biliaus."
kotuoti amerikoniškas prekes.
— RepublikoniĮ. partijos na Nenorima viešai smerkti nei
Toliaus aplinkrašty pažy
nurodomos dar trys specialės
Kai-kurių didžiulių departaP E R
maldos
intencijos, būtent: mima, jog taip elgiasi ne kas mentinių krautuvių manadže- ci onalėje konvencijoje, kaip žinomos triukšmadarių kluxe(Tečiaus
kad Galybių Viešpats grąžin kitas, kaip tik krikščionis pre riai dar nebežino kas daryti žinoma, viešpatauja Prezi rių organizacijos.
»
zidentas.
Toks
darbas
toli
dento
Coolidge
dvasia.
Nors
bus
pažymėta,
kad
republikotų pasaulio tautoms
taiką;
nekrikščioniškas.
Jei 'taip, su amerikoniškomis prekėmis, Prezidentas yra toli nuo čia,
nų partija visuomėft gins kon
kad nekatalikai greičiau gryKai-kurie
pritaria
boikotui.
tai reikia biaurėtis tokia Abet jis per savo atstovus dik stituciją, garantuos gyvento
žtų Katalikų Bažnyčios vieDaugelis apšviestesni^ų ja tuoja kai-kuriuos svarbesnius
merikos krikščioniška dvasia,
NES* MDRAUGAS" pigiausiai siun
jams religinę, politinę ir pi
nybėn; ir kad
šiandieniniai
ponų įspėja karštuolius. Jie platformai straipsnius.
Ko lietinę laisvę.
čia, ir geriausiai patarnauja. "DRAU
del Šventosios Žemės
kilo kokią norima praplėsti Japo
pažymi,
kas
gali
įvykti,
jei
miteto iš Ufl-os subkomiletas
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
Kandidatas į vice-prezidenginčiai greičiaus butų išsprę nijoj.
japonų boikotas susidurs su jau baigė gaminti platformą.
tus dar neįžiūrėtas. Norima
banką — ŪKIO BANKĄ.
sti Bažnyčios naudai.
amerikonų boikotu. Blogiaus Svarbesnieji tečiaus posmai
gauti tokį, kuriam butų pa
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
po turistams, liet pilgrimų
bus,
jei
amerikonai
atsisuks
vieciami visi.
palikti apdirbti ir galutinai lankios darbininkų organiza
bujriais, su atgailos
dvasia.
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draf: ir ims boikotuoti japoniškas suformuluoti tolesniaL iTais cijos.
Kaip žinoma, organi
Bullos pabaigoje Šv. Tė Pilgrimai neprivalo pa«ižymė
tais ir telegrama.
prekes.
klausimais norima pirmiaus zuoti darbininkai nepalankus
vas atsiliepia į visus ir kvie ti puošnumais, bet parėduose
"DRAUOAS," PUBL. CO.,
susisiekti
telefonu
six
pačiu
Prezidento Coolidge kandida
čia visus Šventaisiais Metais visuomet turi but daugiaus .'Vice-grafas Kato jau suor
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, BĮ.
Prezidentu,
paklausti
jo
nuo
ganizavo
ministerių
kabinetą.
kuklumo
atspindžių.
Tuo
rei
tūrai.
Ir
jei
kon»venc\ja
jį
aplankyti Krikščionybės šven
Ofiso Valandos: Nuo 8 ryto iki 8 v. vafc
Kaip jis pasakys, nominuos, tai nors vice-prezireprezentuojamos monės.
tenybes Romoje ir apturėti kalu pavedama rūpintis Vys Kabinete
Sekmadieniais uždaryta.
politinės taip bus.
kupams, kurių pastangomis vi trys svarbiausios
dento vieton norima
gauti
apaštalinį palaiminimą.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiini
Platforma^ gaminant steng patinkamą darbininkams vy
Kviečiami žmonės Romon šame pasaulyje bus organi- partijos :^kensekai, seiyukai ir
tasi prasilenkti su opiausiais rą.
kakushin.
-v, .
vykti ne pavieniais, ne kai- zuojami pdlgrinra, ^būriai.

PARLAMENTO KAIRIŲJŲ DIDŽIUMA TRIUMFUOJA
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LIETUVOJE

Japonai Krikščionys Prieš
S. Valstybes

.v

i

C
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REPUBLIKONŲ PARTI
JOS NACIONALĖ KON
VENCIJA.

Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

PINIGUS
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KATALIKU PASAULY.
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APIE TOLERANCIJA BEI LAISVC AMERIKOJE
IR SVETUR.

TRUPINIUKAI

\

DEA

dorus kunigus, k,okie buvo per j
UETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS
25 metus. Sui'ado jų iš viso
3: Macochų, Šmitą ir Puriekj.
Ir klausia: "Ar, galime nuro
tt-Tl'šL
i- i ^
u . , T *
Zina kasdieną išskyrus nedėldieniu dyti tarp bedievių bent vie. . .
. ,
Pas mus nugalėjo labai populiare nuomone, buk Amek Mstsm
$©.00 nų, kuris butų tiek susitepęs, [_.•_. „„„+;.
TT i » uz
J _J J •
' _ .
r
.
.
..
.
.
v.
•*.„
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\
r
i
n
k
o
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Jungtinėse
Valstybėse
daugiausia
esa
laisves
ir tox
. Puati Metų
$3.00 kam aitie jagamaseiail
U, .
.. n
.
.. •
, _
\
. .
Ui prenomtratą mokaai iškalno. Lai ves, galime, ir ne Vieną, bet lerancijos negu kur kitur pasauiy. Europa tankiai esti mi
kas skaitosi nuo užrašymo dienos, visą nulijonų. Pirmiausia, grą nima kaipo- neapykantos ir labai suvaržytos laisvės šalis.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai žiname bedieviams visus MaJungtines Valstybes lyginti su Europa temoka tik gudres
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau oelius, Hiiųtus ir kitus, ku nieji.' Nes juk negalima arti 30 Europos nepriklausomų val
siai siųsti isperkant krasoje ar ex- rie pametė kunigavimą nuėjo Į stybių lyginti prie vienos Amerikos, respublikos. Europoj
yra daug valstybių (monarkijij ir respublikų), kaine žmo
preso "Money Order" arba įdedant
Judos keliais. Visi jie dėlto nes daug daugiau turi laisvės k* pagarbos negu pas mus
pinigus i registruota laišką.
ir nedorėliai, kad perėjo prie Amerikoje, bet užsiliko dar keletas valstybių, kame laisvės
DRAUGAS PUB. CO.
liedievių. Iš vienos tik Lie yra gymiai mažiau negu Jungtinėse Vastybėse. Vėl gi, pati
2334 So. Oakley Avenue
tuvos ir per vienus pernyk laisvė reikia "sortiruoti." Vienur atimama laisvė kalbai ir
Chicagc, Illinois.
ščiai metus,rasime nemažiau, tautinei kultūrai, kitur — tikybai, dar kitur — spaudai.
trijų šimtų žmogžudybių ir Tad darant palyginimus reikia tai turėti ameny ir nebend
Tei Roosevelt 7791
vagyseių, kurias papildė žmo rimti atskirų reiškinių.
>
•NBIIIIHUIimiimilllllllllllllllllllllllllIU
uės ne delko kito, kaip tik
ATŽAGAREIVISKOS VALSTYBES.
dėlto, kad pradėjo vadovau
tis bedieviškais principais.
Seniau būdavo priprasta Turkija, Kiniją ir Rusiją va
Bet pasakykite, susimildu- dinti nelaisvės, despotijos ir nepykantos kraštais. Šiais lai
Laisvamaniu "Tėvyne
per mieji, ar matė kada pasaulis kais Rusija smarkiai pasivarė atgal ir dabar ji toli pra
sispausdlno Katalikų Federa bent vieną- laisvamanį šventą.' lenkia viso pasaulio despotus. Rusijos bolševikai panaikino
cijos laišką, kuriame prašo Mes,katalikai, turime jų mili visus buvusios laisvės trupinėlius, nusileizdami tik vienai
ma pagelbėti mu.su mokslei jonus. Taip mūsų bedievių, tautybei. (Nes be šitos tautinės laisvės tuoj atskiltų Ukrai
viams, mūsų tautos apšvietui. tame visas s k i r t u m ą s, na, Kaukazo ir Turkestano tautos). Rusijoje labiausia per
Tan laiškas yni paradytas la kad pas mumis — juo žmo sekiojama krikščionybė, spauda ir kultūrinės organizaci
bai jautriai. Iš to, kad prašo- gus katalikiškcsnis, tuo šven jos. Po Rusijos eina Lenkija, čia daugiausia kenčia tau
ma mūsų upšvietai pagelbos tesnis, o pas juos, kuo bedie tinės bei religinės mažumos. Spauda k mokyklos i r g i biau
riai dusinama, nors truputį mažiau nei Rusijoj. Lenkams ma
ir prašoma gyvai, "Tėvynė* viškesnis, tuo pasiutesnis.
žai tenusileidžia turkai, rumunai ir graikai.
1
padarė savotišką išvadą, kad
Tad Rusija, Lenkija, Turkija, Rumunija ir'Graikija be
katalikams nebesiseka nieko
veik visais atvejais stovi žemiau Jungtinių Valstybių lais
gero padaryti. Ir baigia savo
m
vės ir tolerancijos atžvilgiu.
džiaugsmą, sakydama, kati
Visa Hollandija ruošiasi
tai esąs " g e r a s ' apsireiškiReliginiams įsitikinimams suteikiama laisvė Jungtinės
,,
prie Tarptautinio Euchaiiiti- Valstybės dar truputį pralenkia Franciją ir Portugaliją,
Iuas.
Mums gaila, kad "gusppili- nio Kongreso.
nes šitose valstybėse katalikų bažnytinės teisės žymiai ap
nsime*' jų džiaugsimi, bet tu
rėžtos. Nors Franciją pastaraisiais metais šituo atveju ge
rime pasakyti, kad j Federa
Hollandijos katalikai labai rokai pasitaisė, sugrąžindama Bažnyčiai bent dalį teisių
cijos laišką atsiliepia žmonių gyvai ruošiasi prie artymo ir. turtų.
kasdieną su aukomis ir nebe- tarptautinio
Kucharistinio
KUR DAUGIAU LAISVfiS?
u&iigo turėsime progos pas Eucharistinio Kongreso, ku
J ieškant laisviausio ir toleringiausio pasaulio kampo,
kelbti tų žmonių pavardes, ris įvyks liepos mėnesy, Amkurie supranta apšvietofr svar Merdame llollandijoje. Iš Vi šiais laikais, reikėtų apsistoti Pataitėje, kame keturios jau
nos seserys respublikos sukūrė naujus pilniausios ligšiol ži
bų.
sų kraštų ir tautų ateina ži
Bet mes niekuomet nesup hių, kad daugybe atstovų da nomos laisvės rūmus. Suomijoj, Estijoj, Latvijoj ir Lietu
rasime, kaip galima būti lyvaus Švenčiausio Sakramen voje visos tikybos turi nevaržomas savo organizacijas, visos
'tauitninku" ir džiaugtis, jei lio garbei suruoštoje manil'e- tautos turi valdžios užlaikomas gimtoje kalboje mokyklas
gu žmonės apšvietai neduotų. staeijoje. Hollandai katalikai Nebent spauda (priešvalstybinė) tegalėtų nusiskųsti netu
Tautiški lasivamaniai nebuž- nori parodyti katalikiškam rinti čia pilnos laisvės. Belgija, Šveicarija, Čekoslovakija,
ilgo gaus pakeist tautos liiin pasauliui savo tikėjijno stip Austrija, Olandija, skandinavų valstybės i r g i džiaugiasi
no žodžius. Nes jiems prisiė rybę, gyvumų, našumų, — panašia liuosybe ir žmogaus teisių pagarba kaip ir Baltijos
jus giedoti " I r šviesa ir tie smarkiai primosią negirdė respublikos. Tad šitos valstybės laisvės supratimu aukš
sa mųs žingsnius telydi' 1 toms iki tol liollandijoj iškil čiausia yra pakilę ir stovi priešakyje pasaulio tautų.
Anglijoje tikybos laisvė didelė, bet tautinėms mažu
jiems darysis nejaukiu
mėms visų kas yra reikalin
moms atimta kultūrinės teisės. Todėl Londono i.r Škotijos
ga.
Lietuviai neturi teisės steigti savų mokyklų ir savo vaikų
Montrealyje naujas, veiklus
Prisideda moterys.
nors truputį mokinti jose gimtosios kalbos. Apkarpyti lais
klebonas, gvrb. kun. J. DakKatalikų Moterų
Sąjunga vės sparnai ir kitose didžiose Europos valstybėse: Italijoj.
nys, sužadino tenykščius lie
tuvius prie naujo gyvenimo. pranešė iškilmių komisijai, Vokietijoj, Ispanijoj. Ritose valstybėse, kaip ir pas mus
Nurimo peštynes, nesutiki kad moterys parūpins toms iš Amerikoje, tautinės mažumos daugiau ar mažiau turi ken
mai, draugijos susijungė, su kilniems gėlių, padabins Ams tėti ir atsisakyti bent dalies savo prigimtų žmogaus teisių.
kūrė Federacijos skyrių. Imta terdamo bažnyri'as, savo na
ŠIAURĖS AMERIKOJE BESIDAIRANT, pilniausios lai
leisii vietinis mėnesinis laik mus.
svės kampelį randame tik Quebec (Kebek) provincijoje, Ka
raštis
"Dirva. , J Parapijos
Buvo kiek keblumų surasti nadoje. Gi vergijos bruožų daugiausia Meksikoje ir Guate
skolos mažėja, bažnyčia įlabi užtenkamų skaičių butų sve
maloje. Laisviausį Amerikos kampą, Quebec, valdo irancu
narna naujais altoriais ir tt. ria uis. Bet daugybė katalikų
zai katalikai. Apie šį labai įdomų kraštą teks dar atskirai
Montrealiečiams linkime išt šeimynų pavedė toms Kongre
pakalbėti ir savo patyrimus atpasakoti.
vermės ir sveikiname juos ga so dienoms po keletu savo
Jungtinės Valstybės savo kūrimosi pradžioje, kol žmo
vns sumanų, veiklų vadą.
kambarių ir tokiu būdu tas
nės čia retai tesusitikdavo jų žemės platybėje, tikrai buvo
Montrealio '•Dinos' 1 Ka painus klausimas išsi.rišo.
laisvės šalis (Land oi Liberty) visiems baltiesiems žmonėms.
nadoje prašome nesumaišyti Hollandijos geležinkeliai kon
tfabar-gi šis kraštas, siaurapročių politikierių ir grubijonis
i<u Clevelando laisvamanių jreso dalyvius va;
greso dalyvius vazaosia papi- I I > , J I . I I t „ J
Ltu
*v
„\.
.. gazota."
gintomis
. kainomis.
į ._
\ kų kapitalistų vedamas, vis labiau nusitolina nuo Vašing
Iš Amerikos laukiama per tono ir Lincotno laisvesnių laikų. Sunkiausia čia gyventi šio
"Keleivis' padarė išradi tūkstantį atstovų į Kongresų. krašto tikriausiems vaikams indijonams Ir pietinių valsty
mą, kad " t a r p kunigų yra Iki šiol'prane**1, kad daly bių negrams (jų apie 11 milionų). Ne anglų kalbos baltųjų
kur kas daugiau nedorybės, vaus Eucliarištiniame Kong piliečių teisės čia labai apribotos. Kol jie varo biznį ar ieško
negu tarp bedievių. O tai del rese 7 kardinolai, daugybė duonos kąsnelio, bet nereikalauja žmogaus teisių, tol jie čia
to, k'ad Lietuvoje kunigams vyskupų.
toleruojami. Bet jei jų tarpe atsirastų daugiau savystoves
paskirta alga. Kodėl kunigai
kultūros kovotojų, tuomet išvystume ir čia Muravjovo lai
Protestantai.
turėtų būti -nedoresni už be
kus. Bet tautinės mažumos čia prisilaiko avelių "pakarau
JJoll'andijos
protestonų
sek
dievius, jeigu jie gauna Lietu
mo" (paklusnumo). Jos čia sočios, turi baltos duonos, apš
voje trečdalį tos algos, kurią tos irgi sujudo.. Vieni visas čiai riebios kiaulienos, pavalgo, ''munšainės'' išsigeria ir
gaunu valdininkai, visai, ne pastangas deda savus apsau savo vaikus ramiai aukoja ištautėjimo Molochui. Lašiniais
aišku. Jeigu alga padarytų goti nuo katalikų įtakos ir užgipnatizuotos tautinės mažumos vos nepaslenka, tai kur
žmog"ų nedorėliu, tai Lietu todėl mano paskefbti prieš Ka
gi joms dar arti kultūros dirvonus! Ir auga-gi usnys, pui
vos valdininkai visi turėtų talikų Kongresų tą dienų mal
kiai jos žaliuoja!... Ale užtat šilta ir samu taukais apaugu
būti tris kartus didesni nedo dos ir mėtavonės diena, o ki
šiai širdžiai... gilta, minkšta ir gera kaip vasarą įkaitintoje
rėliai, negu kunigai- Nes val ti kiek riruėi'au j visų dalyką
baloje... Pasirodo, jog doleris daug galingesnis už laisvę,
dininkai gauna tris kartus žiuri. Nieko nekenks protesuž kultūrą, už žmogaus aukštuosius idealus....
daugiau, negu dvasiŠkija.
tonams, jeigu jie vienų dienų
Tad ir mokyklose nenorima religijos mokinti, kad vai
•Socialistus įkvėpiąs velnias papą usny kaus
ir pasipote
kai kartais nepadarytų tėvams sarmatos, kad neužsimany
yra ne tiek piktas, kiek kvai riaus. Galima tikėtis, kad tuo
tų kilnesnių dalykų j ieškoti, Amžinybės siekti. Tam pačiam
las.
"
y ij %• met greičiau tik išmelš sau
tikslui tarnauja ir ištautinimo politika, kapitalistų veda
nuo Dievo atsivertimo malo
ma dar didesnei stiprybei tos pilkos kultūrinės mono tini jos.
Kad parodyti kunigu nedo ne. Katalikų pajėgos ir Įtaka
kuri apakina žmonių jausmus ir daugelį genijų dar negirudia, "Keleivis" prisiminė nepaliaujančiai auga HoHahmusių grabui paskiria... Ir vis tai neva pilniausios laisvės
visus Lenkijos ir Lietuvos ne dijoje.
šaly... Truputį lį^. ir sarmatą, bet k*-|i padaryti..
K P<
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MUSSOLINIPA2VALGA!
bei išo
dos,
Į DEMOKRATIJA. vienu
-mm<* i » » • • - ' -

valsty- inų pfo*oda pranešimams paaia
' kinti.
Todėl pageidaujama, kad ir
to pančioti
butų daugiau
imu
ne
jos ir kiek
momentu grasinti nu iš Lietuvos dalyvautų, val
džios ir savjrvaldyfcos atstonesu parlamento prie vai.

versti.
"Aš
šas," kalbėjo Mussolini: "tik
aš noriu, kad parlamentas iš
pildytų savo uždavinį ir ne
nutoltų nuo savo tikslo.'
Mussolini'o čia išreikšta
keletas sveikų minčių. Fran
ciai iki šiol būdavo kitiems
cIcmokratijos valdžios v p*vyzdys. Bet dabar toji Franci josdemokratai dvasia taip susi
painiojo, kad net pastovios
valstybės valdžios neįstengia
sudaryti. ,
Netikslaii suprasta deinokratija valstybei padaro daug
žalos vidaus ir 4 užsienių po
litikoje.

"Times" korespondentas
turėjo su Mussolini Ėomoje
i domų pasikal bėji mų. Korespondentas jMisakęs Mussoli
ni,, kad užsieniai skaito jį de
Albanijos sumišimai.
mokratijos priešu. Mussolini
X Albanijos sifniiiinanis
karštai 'atrėmė užmetimą ir
besitęsiant, panorėjo į jos vi
pasakė savo pužvalgą tuo
daus reikalus į*iki*ti (i rėki ja
klausimu-.
su Serbija. Jon nori pasijau
Daug žmonių, sakė premje
doti proga, fcatl savo jtak$
ras, kalba su didele meile aAlbanijoje sustiprinti.
pie demokratija, bet kas ji
Aukšti nuošimčiai.
yra! J •šį klausimų įvairus
X Anglijos Naoionalis Ha n
žmonės įvairiai atsako. Kol
kas nutarė imti 12os nuošim
kas nėra nustatyta galutinai,
čių litio paskolų.
kų ižiodis "demokratija' 1 rei
kštų. Kiekviena šalis jų sa
Nutruko derybos.
vaip supranta. Atėnų ir Ve
>; Iš Konstantinopolio pra
necijos demokratijos turėjo
IICNU, kad anglų-turkų derysavo demokratinę valomų, bet
Mossul'io klausimu nulviena nuo kitos labai skyrė
o. Anglai nori, kad Tau
si. Visai kitokis demokratinas
fSų-ga pasiirtų arbitrą,
valdžios typas buvo Atėnų re-* Lietuvai Pagražinti Drau Turkai nesutinka.
spuhlikoje; o kitokis šiandie gija gavo iš International
ninėj Rusijoj. Bolševikai sa (iarden C^ities & Town Plo- Markso valdžia.
XUž Vokietijos kanclerio
kosi esą gryniausio kraujo de nning Federatio^, Ijandon pa
mok ratai. Demokratijos apaš kvietimą dalyvauti, tarptau politiką balsavo 24?, o prieš
talai dažniausiai tuo vardu tiniam Miesto statybos kong ji 183. Tokiu būdu naujas
supranta ne žmonių — tau resu Ainsterdam 2—9, XII, Ifora'o kabinetas turi žymios
tos valdžios principų, bet k lai 24 m., kuria rengia minėta daugumos atstovų pritarimų.
dingas ir perdėtas sąvokas, Sųjun
ga ir i kuria nariais j - Nauja sutartis.
neatsižvelgiant į visos valsty eina maždaug panašių viso
X Suv. Am. Vulst. ir Kabės ir visos tautos gėrį, ljet pasaulio valstybių orgnnizaci- tiada pasirašė naują sutartį,
kuri liečia alkolio ir narkoti
i tam tikros žmonių grupės ,JOS.
troškimą pasipelnyti kitų pi Kongresas įvyks Amsterda-, kų kontrabanda iš vienos ša
liečių turtu.
lies į kitų. »
ine Universiteto Kūmuose.
Kiekviena politinė valdžia 2—VII po piet visuotinas Francijoj neramu.
privalo rėdyti. — valdyti vie- tarptautinis narių susirinkiX Francijos prez. Millešuosius dalykus, tv. tvarkyti mas.
mndas Senate turi Labai ne
bendruosius visų piliečiu rei
Dienotvarkės paliesti klau žymių daugumų balsų už sa
kalus geriausiomis sąlygomis. simai liečia viso pasaulio val ve. Tarp Senato ir Parlamen
Užsimirštama kartais ypač stybių Savivaldybių tecliiki- to eina taip gi kova.
mūsų d-ienose, kad negalima nius ir adininistratinius val
valdyti, tv. eiti nustatytu ta- dininkus, ir šitie "kasmetiniai Ekskursija.
ku, kuomet valdžios darbu kongresai — pernai buvo (Jo-, XApie tūkstantis Franci
kontrolė pavesta parlamentui llierge duota visiems daly jos moksleivių Velykų metu
anurcliiniu būdu yra vvkina- viams proga, nuomonei pasi aplankė 3 dienoms Liurda.
ma". Parlamento uždavinys pa keisti.
dėti valdžiai atlikti savo JKILaike kongreso bus specia- SKAITYKIT IR PŪTIMO!
Šaukimų, patarti, nuo klaidų b.ai išrinkta tarptautiniu, pla
"DRAUGĄ."

TRUMPOS ŽINIOS.
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LIETUVOS ŽINIOS,

Anthony Matre.

ROMA VALERIJONO LAIKAIS.
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA.
Vertė A. Matutis.
Tąsa.
(Įeina Makrys, Tercijus, Ipolitas, Bu
delis ir Sargai).
IPOLITAS (į Makri): šitie gi yra
mano kaliniai, malonusis prefekte. ^ Ten
stovi Xystus, krikščionių vadas, o ten to
liau matai Kvintilijų, gražiosios mergelės
Xobilijos sužieduotinį. Gi čia tai krikš
čionių govėda.
TERCIJUS ,(prisiartinęs Kvintilijų;
šnairuojančiai): Sveikas, Kvintilijau!
Kfcip gi jautiesi šiandienų? A, kaip gi
patinku tanustai šis smagusis jungtuvių
kambarys?
(Kvintiiijus paniekinančiai pažvel
gia į Makrį, paskui paslepia veidą savo
rankomis).
TERCIJUS: Jla, ha, lia! Aš gi ma
niau, kad jo mintys skrajoja padangė
mis. Kų gi manai, prefekte?
MAKRYS; S u juom turime dar laiko

pasikalbėti atsikreipdamas į krikščio
nis). Krikščionys, ir vėl aš atsiliepiu
į jus: aukokite dievams arba mirsite. Tai
jūsų pačių pasirinkimas. Greičiau! sku
biau! spręskite savd likimų.
\ KRIKŠČIONYS; Mes pasirenkame
mirtį.
MAKRYS: Ei, ei, jus nesuprantate,
kų sakote.
t
KRIKŠČIONYS: Mes esame krikš
čionys ir neišsižadėsime savo Dievo.
MAKRYS: Sargai, nuveskite amfiteatran šių suokalbininkų govėda, išsky
rus jų vado ir Šio kalinio (įrodydamas i
Kvintilijų). Paleiskite išalkintus liūtus ir
teprotauja tos govėdos krauju.
(Visi krikščionys išvedami. Maioji

Justija kreipiasi prie Makrio).
JUSTU A (maldaujančiai 'atsiliepda
ma į Makrį): Oerasis pone, aš taip no
riu dar gyventi. Ar gi nepasigailėsi jau
nos mergelės gyvasties?
MAKRYS: Mergele, noriai apsaugo
siu jaunų Lr brangių tavo gyvybę, jeigu
tik išsižadėsi to kvailaus krikščionių ti
kėjimo ir padarysiu tave turtinga ir gorbniga. E i k prie ano aukuro lr paaukok
dievams kodylų. Klausyk, mano kūdiki,
o dievai palainuns tave!
JUSTIJA (eina pusiau kelio, pas
kui atsigrįžta h- atsako Makriui): Ne,
pone, aš neaukosiu tamstos"dievams. Jio
yra mediniai paveikslai ir žvairiąkraoja
į mane aklai ir neširdingai. Jų garbinti
aš nedrįstu.
MAKRYS (rūsčiai): Tu nedrįsti!
liet gi tu privalai dicv&ms aukoti. — Ar
gi klausai? Pasiskubink prie mano auku
ro ir aukok!
JUSTIJA: As to nepadarysiu.
MAKRYS: Tu nepadarysi, a? Tai to
kį atsakymų tu man duodi? Didaky, pa
imk šių jaunų vyliuje ir tejaučia rykšetų
skausmų.

(Didakis paima mergelę ir išveda jų
už scenos. Girdėtis rykšeit| kirčiai. Mer
gele klykia).
'
MAKKYS: Ah-ha, kaip tai patinka
tau?? O dabar ar aukosi?
JUSTUA; Ne, pone, oš to nepadary
siu.
MAKBYiS: Pakartok dar sykį, o pa^
matysime.
(Eykščitt. kirčiai pasikartoja ~ merge
lė klykia).
Ą
Ą
MAKRYS: Ar aukosi dabar? *"
J U S T U S : Ne!
MAKRYS: Paguldyk ją gul&fių ant
tcjnpynrų. — O dabar*gerai įkirks jai!

(Mergele suklinka ne tavo balsu).
(Bui dafcgfcui).
\»
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F. P, BRADCHULIS
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A D V O K A T A S

I

(Buvea V i l i a u s ir Kauno ApyW ^ V Teismo Teisėjas)
Veda bylas visuose Teismuose
Padaro
visokius
dokumentus.
Duoda Lietuvos teisių patarimus.
S t i a a Haisted 6 1 Chicago, III.
—
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S.

W. B A N E S

A D ¥ O K A TA S
»» W. Monroe Street
Room 904 — Tei. Itandolpu 3900
Vai.. Nuo • ryto Iki • po plotų
Vakarais 3203 So. Haisted Str.
Teief. Tards 1016
Chlcago.

t

JOHN I. BA6DZIUNAS
ADVOKATAS
bjlrn* rlau«*e T(l*muwt. Re rami
AMmkta*.
Paaar* pirkim*
b

7 South Dearborn Street
ROOM 1538 TRJHUNE IU.1H1.
Telefonas Raitdolph I M I

Vakarais: 2151 West 22 St
Telefonas

Canal

ieS7

—

C. V. C H E S N U L
A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko IVame
t a o i W. 12nd S t.

.

•!••

-a-ai—_

Tel. Canal 6«»9

BALYS F. MASTAUSKAS
A D V O K A T A S
Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
ši n stone Patarėju.
Metropolitan State Banko N,
2201 West 22nd Street
Telefonas Canal 6699

A. A. 0 L 1 S
ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001
Tel. Kandolpli 1034 Vai. nuo 0-5
VAKARAIS:
5301 S. Haisted st. Tel. Bivd. 6775
«—8 • . T apart Panedėlio ir
Pėtnyčios

V. W. RUTKAUSKAS
A D V O K A T A S

ii

i i • 111—nii

DldmlestjJ:

29 South La Salle Street
Kambaris 630
Telefonas Central *590

•

Vakarais 3223 S. Haisted Si.
Telefomas: Tards 4«K1

Cicero, Cicero, ftodos, kad
r^is lietuvių kaulelis yra ra
inus, vsikas jame gražu. Ko
dos, kad žmones visi ojfi dar
bštus ir geri katalikai. Ot
pavyzdyn, pereita sekmatflenį įvyko parapijos piknikas.
Dien'a lytinga buvo, daugunui parapijom] nei netikėjo,
kad gali įvykti parapijos pi
knikas, bet tame piknike kaip
teko girdėti, kad pelno liko
apie $1,500 dol. Argi eia tas
parapijos piknikas neparodo,
kad Ciceras lietuvių tari>e vi
skas O. K .Nora nieko blogo?
Yra blogumų.
Pereita, pirmadienį buvo pa
laidota viena žmonele. Jaurta, stipri, tik virš 30 metų,
bet turėjo atsiskirti su šiuo
pasauliu. Kaip girdėtis, ne iš
priežasties ligos, nei nuovar
gio, tik nuo to prakeikto rasalėlio.
Argi dar ilgai mūsų tauta
smaugs tie nuodai* Argi il
gai busime tais indijonais,
kurie už bonkutę atiduoda vi
sa savo turtą.
Ar ilgui virdami munšainę,
varysime į kapus savo gimi
nes, draugus ir pažįstamus?
Ne. Cicero turi jau suorgani
zavus Blaivybes draugijų, ku
įion i si rase daug narių, tik
lai draugija nesnaudžia, lai
laiko susirinkimus, prakalbas
arba paskaitas.
Namus stato.
Ciceroj namų statymas ei
na visu smarkumu, ]HH* per
eitą gegužės mėnesį išduota
leidinių statymui namų ant
Do šeimynoms pagyvenimų.

Central 6200

A . Ja.

STASULANI
A D V O K A T A S
Vidunulestyje Ofisas:
Room 911 Chkago Temple Blū^r

7 7 W . YVashington St.
CICERO Ofisas: Fancdėiio
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero
BRUDGEPORT Ofisas? Kitais
3236 S. Haisted S t Tel. Boul.
I
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v ak.
5030
vak.
6737
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P. VVAITCHES
L a w y er

LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.: D. 614—616—127 K. Dear
born St. Tel. Randolph 5584—6565
Vakarais
10717 Indiana Ave.
Bosetond
Tel Pu 11 man 6S77J

T e l e f o n a s Canal 72S3

P E T R A S CIBULSKIS
MaliaToJimo

Kontraktoiios

DAŽŲ
IR

POPIEROS
KKAUTU/E
Nepaprastas
mosŲ
blsulc
augimas
kia

raiš

sąžiniška

Kosta mariams
patarnavimą.

2338 So. Leavitt Street
? Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
Oeneralis Kontraktoriui,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Street
Chicago, U I
m »»-*» —
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Lafajette 499B

Tei.

PLUMBING

Kaipo Uetarys,
dos patamaoJi Iraogeriaosin
M. T U i K A
w«*t sa-ib Strert

Pagerinimai.
Toj gražioj apielinkėj, ant
roj pusėj l(j gatvės, miesto
valdžia nutarė j vest i daug pa
gesinimų. Nutarta išmūryti vi
sas užpakalines gatvaites. Tas
iabai gerai,
ir sanitariniu
žvilgsniu, ir turint automobi
liais galina lengvai išvažiuo
ti, ne taip kaip lietuvių ap
gyventoje apylinkėj.

mokytis

i ' ^
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Besidarbuodami kuopos bei
organizacijos reikalais vyčiai
BRIDGBPORTAS.
neužmiršta ir savo dvasios rei
iiir TiMMrnirMin—BU m—Į ,
, ,
j
—
kalų. Kuopa nutarė bįrž. 8 d.
Iš jaunimo darbuotis.
laike užbaigimo Misijų viešai
L* Vyčių lGtos kuopos sa eiti in corpore prie Šv. KoVaitinJs suslrijlkinias įvyko mum jos.
Kiek laiko jau neteko maty birž. 5 d. 5v. Jitrglo parapi
Išrinkta keletas atstovų
ti "Draugo," žinučių, iš »- jos muzikos -kMnfattiy. Esant j L# y . Cbicagos Apskr. sus
tufe lietuvių kolonijos; suma mūsų bažnyčioje
iv. Misi- ^
&& u j . ,
kulis ^ k 6
niau šį bei tų parašyti. Po joms, sus'-nras negalėjo laiku
itoselande.
Velykų tarp 4to* ir pradžio >PrasidėtL Nežiūrint to, kad ii
Nors sus-mas ir vėlokai pra
je penktos savaitės, buvo eio vėlokai prasidėjo, bet narių
si dėjo, bet greit ir užsibai
nai 40 valandų atlaidai. Kuni susirinku skaitlingas būrys, gė. Po sus-lno buvo dar ga
gų svetinių buvo penki. Gir rimtai ir gyvai svarstė kuo Ha, laiko ir žaislams, kuriuos
dėjome pamokinančiu pamoks pos į'ai kalus.
jaunimas taip labai mėgsta.
lų ir naudojomės gausiomis
Pirmiausia sekė keletas įKorespondentas.
Dievo malonėmis; teko ir ke vairių komisijų raportai —
letas bibhstų matyti pamok pranešimai. Vienas iš tų rapor
Užbaigiant šv. Misijas bir
slų metu, kurie nepadoriai pa tų buvo svarbiausias L. Vy
e l i o 8 d. Mergaičių Draugi
sielgė, juokėsi ir bumbėjo. Ži čių Cbicagos Aps. tradieijinis ja Nekalto Prasid. Šv. P. Ma
noma, tik save .ant juoko pa išvažiavimas įvyks 4 d. lie rijos ėjo in corpore prie >^v.
liko.
pos. Jš komisijos raportų pa Komunijos 8 vai. ryte. Nors
aiškėjo, kad prie te išvažia laikas buvo labai trumpas, bet
BibUstų. išvanojo.
Vienų tėvų vaikui darė o- vimo rengiamasi labai ener mergaičių susirinko gražus bu
peracija: tonsilus ėmė. Vaikas gingai. Dedama daug pastan rys. Per offertorium p-lė Mar
buvo silpnas. Taigi turėda gų,- kad surinkus daugiausia celė Rimutaitė draugijos na
Devyaios dovanos re sugiedojo labai gražiai
mas progų vienas bambaristas, dovanų.
M
(o kad tu čia surūgtum) no jau gautos ir visos geros ver "Ave Maria. Po šv. Mišių
rėjau sakyti biblistas nuėjo j tės, kaip tai: aukso gabalas, gerb. misijonierius kun. Dr.
tuos namus ir sako: "nebijo ginatro karoliai ir kitokių J. Navickas pasalvė labai gra
kite, jisai nemirs tik užmigs bnangių dovanų. Visi, Ws da žų jaunimui pritaikintų pa
ir kitų metę kelsis su prana lyvaus Vyčių tradicijiniaine mokslų, ragindamas jaunimų
šais. To vaiko motina turėda išvažiavime, dalyvaus žaidimo našytis prie gerų katalikiškų
Karė.
w* širdgėlų ir t'ai išgirdus, k on t este ir laini&s dovanų, tas draugijų.
pagriebė drūtmedžio šluotko
tį, tai kaip Ome vanoti brblistų, kad net gutruko į tris da
[
lis. O tas išbėgę* lauk su savo
M
K 0 B I 0 O 8 MUKT* PER "DRAUQ4 SIK ^SBMBNIS:
Biblija sakė: — itilia, tai ne
Paukštiene M.
mane mušei, ale patį Kristų.
Gegužaite Aneli
— Matot kaip šventvagiškai
Ki-aujalis P.
minavoja ir prie-savęs lygina
Mozeris V,
•Jėzų Kristų, Dievą dangaus ir
Kudis V.
'
žemės Karalių. Tai Ulfccagos
liaila K.
valkatų mokslas.
Ambrozaitė, P .
Darbas.
Januška J .
Darbai eina suvis silpnai;
Liubertienė P .
dirba tik viena mainą No. U.
Bislis A. (Cicero, Ilk)
Butų labai malonu, idant CbiMiltinkiene M.
cagos lietuviai jtorašytų apie
Urbutaitė A.
savo darbus, gal butų galima
Valančaite D.
padirbėti Cliicagoje.
Pociūnas A,
Piknikai.
Drazdauskas J .
"Decoration Day" prie ka
Kajeckas Jonas
pinių buvo piknikas ir pra
N. N .
kalbos. Pelno liko netoli 2
Dmzdauskas J .
šimtų dol. Prie muzikos links
Simkaitė M.
mintasi ligi saulėleidžio.
Vainauskas J .
Kitų piknikų rengia 8. L,
Domeika J . <Mcdicino Hat. Altą.)
K. A. 14o* kuo|>a 4 liepos d.,
Kavaliauskas J . (Cicero, 111)
taip i»it prie kapinių. Jei no
Kližentas J . (Cicero, 1U.)
ki yst u, tai t dalis pelno bus
Daukšiene Br. (Cicero, UI.)
kuopos reikalams, o 2 dalis
Gricius Juoz.
šv. Onos panapljos naudai.'
Sabockis Y . (Gary, I n d /
Turime labai gerų kleboną
Kilkius K.
kun. Rupšį; su kun. parapijo
Petkus K. (du siunt.
nai labai yra patenkinti, ir
Reikauskiene O. (Cicero, 111.)
labai gerbia.
Unikauskas J .

U n i U n U U J U i

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

S

Pažanga.
Cicero progresuoja visu
kuom. Mokyklų užtektinai,
statomos dar dvi naujos mo
kyklos. Dau^ jaunimo važiuo Oras.
ja

n

=5

PASKUTINĖ PROGA

į Cliicagų,

bet

<laug mokinių lanko vietines
mokyklas. Morton Park H.
mokyklų šįmet užbaigė 311
mokiniu.
Kitų sykį j teks aprašyti apie lietuvių parapijine, mo
kyklų.

Biuonu laiku oras yra šal
tas, komai, išdygę iš žemės
taip ir stovi, noauga ir tomai
lės taip pat neauga.
Katalikas.
O JEIGU BUS LIETUS?

Niekniekis.
Ar saulutė švies, ar pavasa
rio Hetus lys — na, nors ir
kirviais lytų negi lys visų die
nų — žinoma ne, tad visi kas
Perkraustome ir i kitus
miestus. Nauji ir Antros gyvas ir sveikas rengkitčs A.
U. 1). piknikan, birželio 15 d.
įlankos RakandaiPerkame ir Parduodame N'ational darže, Riverside.
H. SHEPHARD
Nei oro nepaisysime kai už3152 So. Wallace Str.
uosime skanius valgius pikni
Telef. Boulevard 4794
ko virtuvėj. Virtavę apėmė
\esti net du skr. A. B. D, bū
—tent -1 ir 2 ty. Town ot" Lake
ir Bridgeport.
Lietuvi* Grabortas
O jeigu bus lietusi
1514 W . 93rd r i .
O kas jei truputį ir lytų —
Olcago, m .
ar ivš cukraus esame padary
Patarnauja laldofcuTėea kuoplgiausla
ti, ar ištripsime. — Bet grei
Reikale meldžiu at•issjikti.
o
mano
čiau bus gražus oras, tik įsidarbo bosite miganėdintl.
gykime bilietus iž kalno į ATel. Omnai 11T1
!kad. Rėm. 2-rų metinį pikni-

Moving & Expresing

S. 0. LACHAWIC2

lite

l kų.

Bep.

Palijanskas A.
Vlrginis A. (Duąuosne, P a . )

vSimanas P.

=
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MATYTI VEIKALĄ.

"AMERICA"

SPRING VALUI, U .

GIGEROJE

.

Ofisas

iv
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Į LIETUVIAI AMERIKOJE

Talef
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' MES PASTATYSIME
Jums kaip jus norite ir
kur jus norite Marquette
Manor, puikiausiam lietu
vių distrikte Chicagoje.

PASINAUDOK PROGA

-

ir nusipirk namą arti 6v,
| Kazimiero Vienuolyno, kur
! gyvenimas malonus, arti
I arti gražiausio parko visam
mieste Marquette Park.
Mūsų kainos visiems priei. narnos.
Planus mes parūpinsime.
Kreipkitės:

VVEBER & VVILLIAMS
2516 W. 63rd str.
Telef. Bepublic 1932
-— ——

..

-

t

TCP.SUROMSKIS&GO.'
REAL

^Amerika" didžiausias ir
gražiausias dabar lošimas Au
ditorium Teatre. Paskutinė
diena, birželio 13 d. Jis ki
tuose teatruose nebus, rodo
mas, taigi kurie dar nematėte
tiiojaus nusipirkite tikietus,
nes tiktai keturios dienos be
liko.1
Veikalas vaizduoja Ameri
kos kare su Anglija, už Ne
priklausomybę. Visa kų. skai
tėte knygose da4>ar turėsite
proga pamatyti paveiksluose.
Jį turėtų pamatyti mokyk
los vaikai, nes tai istoriškas
\eikalas ir jKimokinantis.
CHICAGOJE.
Dešimts Dievo Prisakymų
scenoje.
AVoods Theatre dabar yra
rodoma " Dešimts Dievo Pri
sakymų'* (The Ten Comm
^1(111101^''). Veikalas labai
gražus ir.vertas pamatyti. J a
me vaizduoja kaip žydaį pa
tekę į Mgypto vergijų buvo
kiuikinami ir kaip Mozė juos
išvedė iš Egypto vergijos. La
bai gražus reginys kaip Mozė
perskyrė jui4j vandeni — pa
darė kelių kuriuomi žydai-su
savo gyvuliais laimingai per
ėjo kiton pusėn jurų.

E S T A T E
Perkąra,
parduodami)
ir ' tn&inom
namus, far
raas taipgi
ir visokius
biznius.
Darbą at
1 liekam grre
I itai, pigiai
ir gerai.
Kreipki
tės:

3352 So. Haisted Str.
Telef. Boulevard 9641
|««» p» • » • • » .

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KRElPKITftS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. t . FABIONAS CO.
809 W. 351h St. CMcip
Tel. Boulevard 0611 Ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigui ir
•
Parduodam Laivakortes. •

R I Š T Y N ĖS

6i vakarų ty. birželio 12 d.
School Hali svet. 48tos ir Honore gatvių (Town of Lake)
įvyksta dideles ristynės. Ri
sis Žbysko su Sarpalium, Bau
cevičius su Bibun, ir kiti.
Visi atsilankykite pažiūrėti
Antrame akte parodė vai šių didelių ristynių.
Sportą:,.
zdelį iš šių laikų vienos šei
r '
, "
'
' , , , '.n
mynos gyvenimo, kurioje vie
nas sunūs buvo tikintys j Die Telefonas Boulevard 9550
vų, o antras juokėsi iš Dievo
Prisakymų, ir juos mindė po
DENTISTAS
kojų. Tikintysis sunūs buvo
paprastas dailydė, o netikin Setas dantų padaromas taip
kaip tik jūsų pačių dantys.
tysis sunūs buvo didelis kon- Duodu gas. Peržiūriu X-ray
traktorius. J i s apsiėmė pasta
3100 So. Haisted Str.

DU. HARRY TETER

tyti didelę bažnyčių ir kaipo

nepildųs Dievo Prisakymų, ji
sai supirko pigiausi materijoBaulienė D.
lų, kad kuopigiausiai pasta
Daušinas A. (Cicero, 111.čius bažnyčių ir kad jam kuo
Oeniauskas J.
daugiausiai pinigų liktų. Bet
Žvirblis A.
štai, bažnyčia jau buvo be
Cepanis J.
veik užbaigta^ bet prastų ciPaukštienė M.
inentų davus, pradėjo skirtis
Marcinkevičius And.
sienos ir atėjus jo motinai pa
Rėkus Ig.
žiūrėti sūnaus darbų, krito
Taratutienė A.
tuo tarpu lubos ir motina žu
Narasas J.
.
vo. Tasgi kontraktorius nete
Penkauskas S.
*
ko savo visų įdėtų į statomų
Barakauskas 1^.
jų bažnyčių pinigų ir despera
K. N,
cijoje būdamas norėjo sau ga
Žiemys A. (Rocnester, N. Y.)
lų pasidaryti, bet draugo stiSteponaitiene O. (Grand Rapids, Micb).
laikytas
galo
nepasidarC*.
Sinkus J.
Kiek vėliaus, atimdamas iš
Julija Poškaite (Cieero, 111.)
turtiagos ^merginos brangius
Mači^ Teof.
karolius jų. nušovė ir polici
'**
• *
jos gaudomas spruko į Mex
Bunausldene S.
ikų, kur ant jurų sau neiai
'
Raurazfcs i g .
minga mjrtį sutiko. Gi tikin
Pauitazaitė Ap.
^'
tysis jo brolis sau ramiai gy
V. Grigaliūnas (Oirero, 111.)
veno.
Jančiauskaite P.
Šį viekalų rodo du sykiu :
DRAUGO PINIOC SIT7KTIMO SKYRIUS
$334 So. Oakley A v i
Tel. R ^ t e r t l - rTT dienų: 2:30—€:20 vakare.
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PURITAN
MALT

'

EXTRACT P "*

Kuomet perki Malt Ertract — apynius ko««l
nepirkti ffcriaushiH, kad
šautam užgauėdinima?
Puritan
yra
geriausios,
rūšies. Sultingi ir Stip
rus. Pirmas ilmėffiulmas
jums ta parodys.
Norint garų rezultatu vi
suomet vartok — Puri
tan apynius.
<.

Dvi«Jų r«iSiu -w Plsin
Puritan Malt Kstrac-t
nu 3-oz. pakeliu apy
niu arba jpuritan HopFlavored Malt Cukri' uis Syrupas.

PURITAN
1 lavor*d
lyrCp
Amrii-iai

«,
%o*n8fe
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D A K T
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Dr.SABrenza

DR. A. K. RUTKAUSKAS

— • • - — • ! mirškite nusipirkti išanksto
' ' Svarbus L. Vyčiu 24tos kp.
•• • • •** • • • • • • • • . i g ^ * * 1 — ^ ? — — * — — - * — \
Telefoną*
Boulevard
1939
DIDELIS BARGENAS.
s u m a s įvyks ketverge, birže
lio 12, 1924, Aušros Vartų
12 namu vienas muro kita*
GYDYTOJAS IK CHTRCRrJAS
par. svet. 8 Vai. vakare.
4608 SO. ASfiLAND AVEHDE,
medžio.
4442 So. Western Ave.
Chloa^o, UI.
Nariai-ės teiksitės visi atsi
Į Vienas 2f pagyvenimų niuro Vai.: 9 ryto
Telef. LafayetTB 4141
fki 13 pfet: 1 po
ANT PARDAVIMO 1018
F o r d namas 1—fr ir 1—5
KUNIGAS MIRĖ NUKRITĘS
AREŠTUOTAS BUVĘS
kamb.
lankomi, — yra svarbių rei touring
:
piet
iki
S
po
piet.
6:30
vak.
iki
k a r a s , gerai apmaliavotas,
/
9:30 vak.
j
IJ •
——%
geros
cushions
viskas g e r a m stovy. Pirmas aukštas furnaee apšil
NUO KOPĖČIŲ.
DŽIANITORIUS.
kalų aptarti.
Kaina f 75 didelis gaainis pečius su domas, antras pečium. A n t
Koresp. 3 ovenais, k a i n a $20.00 Knygyne kito galo loto 4 kamb. medi
B landžio
Šėpa $20 00, gaainis pečius $5;00. nis namas, aukštas muro fonT*. Boolev»rd 96ST
Į
Uonsignoro« Thomas F.O'- .. »
» d. nežinia knr
, Gydytojas, Ohiruivaa. ObsAtsišaukite v a k a r a i s :
iš
namu
pragaišo
13
metą
damentas,
furft.
apšildomas.
GLEICH.
| tetrikas ir Specijalistas
Garą, 7G m., Kristaus Knno
North Side.
2830 W. 39 Plnoe
K'aina abiem namam grei.vaikas Phillips Denny.
Jis
Elektroterapas.
bažnyčios klebonas, 49 st. ir
fafayette 5298
tam
pardavimui
$12,500.00
į
IŠIMA TONSILtfS Birželio 8 d. turėjo įvykti
lanki* (6v. 'Bartolomiejaus papinigaisi nuo 5,500 už 6000.00)
Orand boulv., bažnyčios rųsy
šv. Juoaapo Globėjo Dr-jos
. rapijos mokyklą.
Api( linkė labai graži a r t i ;
1797 W . 47-tk ItL
nukrito nuo kopėčių, mirtinai
69tb
st.
ir
Halsted
st.
Tftl&ndo*
nuo S Ik] 12 dieną, ano •
piknikas,
bet
del
neaiškaus
oPolicija areštavo
buvusį
susižeidė ir greitai marė.
Iki
t
Tai.
vak. N»dėllonoi» nao I
. Atsišaukite p a s :
tos mokyklos džianitorių J . ro nukeltas į 20 liepos diena
iki 3 ral. po platų.
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ _ tsliyfe)
Su bažnyčios džianitorium
Ir >kawnls *lapntn» pwt4j« t>« 0.
1
1924
m.
N. O. KRUKONIS,
C. McLean, 44 m.
Areštuop«r*oUe«, m Uun tikrom l • mok*.
llikoml* prl«mon*mla Mt vaistai*
ir plumbuotoju monsignoras
3251 So. Halsted Str.
Piknikas įvyks Poloniu dar
tas ginasi nieko nebežinąs aSeeley 7489*
Telef
i y « * %U*kitm Usa« ix—rmlngml. u- j r t
rųsy apžiūrinėjo vietą, kur
že, Higgins and 61st gatvės
rrm r«ik»laa daro operacijai
pie vaiko pragaišimą.
DIDELIS BARGENAS.
F>afŲiaaH pataraan«i% talkia aave
norėjo Įtaisyti naujų bažny
Jefferson park, 111.
Parsiduoda 1 flato medinis
Gydo specialiai visokia* TTTU ir
141lSo. 50 Ave. Cicero, m.
čios apšildymui aparatą. Lip
namas 6 kambarh) su visais
Visi kurie įsigijote pikni
Oflaat atidaryta*: kaadlas t u I n i
motarų
l
y
t
i
š
k
u
Ugaa.
parankumais. Kreipkitės pas
po put iki t
damas siauromis kopėčiomis
9491 Mfcdmoo Street
ko
tikietus, 'pasilaikykite
Nadtliomla tr "
savininką:
fĮISS)
l a m p . Weatera Ava. — OsUeago
nelaimingas paslydo ir krito
P S
X Parvyko Ciiieagon gerb. juos iki 20 liepos d. — jie
Valandos: 1—4 po platų 7—9 vak.
960 W. 36 Str.
ankštieninkas 12 pėdų žemyn. Kun. Dr. Ig. Česaitis.
bus geri.
>flso Tel. Botilevard 96*3
Sužeistasis
monsignoras
Rczid. Tel. D r n e l t l t l
" ANT CARDAVIMO namas
Tikimės, kad kitos draugi
X Rytoj Mergaičių Akmde
su 2 storais 4—6 kambarių fla Tel. Boukvard 9160
greitai paimtas klebonijom
jos taip-gi prie mūsų pikniko
tai ant 24tos arti Oakley ave., j
DR. A. J. KARALIUS
Kunigas asistentas suteigė pa niijoje diplomų įteikimo iškil prisidės ir tą dieną savo paBU8A8 GYDYTOJAS IR
pįarduosiu greitai, pigiai. At-j
Lietuvis
Gydytojas
mės
su
turiningu
programų.
,
.
,
.
,
.
.
.
.
.
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CHIRURGAS
skutimus Sakramentus.
At
si.^aukite:
•
•peelallataa
Moterlafcc. VyrtAkQ
3303
South
Morgan
Street
jsijinksmiąimu atskirai nena2415 So. Oakley Ave.
vykus gydytojui monsignoras
Vaikq
ir
rtaą
chronlSkt) Ugų.
Gbicago, Dl.
arba telefonuokite Roosevelt
X A. Rėmėjos per savo pik Į rys.
<į
Rengėjai,
mirė.
2825 po 6 vakare.
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
niką žada " s t e b u k l u s " paro
Kur
pirmiau
buvo
vien
tik
Liet. Am. Rūbų Išdirbinio
SPECIALIS BARGENAS
dyti.
Kampas 31st Str.
Arti
gražaus
Marquette
Parko
augkopūstų
daržai
dabar
stovi
Vai.: l t — 1 1 ryto: S—t po ptat
GYDYTOJAI PRIEŠ SAUSĄ X We*t Sides mokyklos vai Bendrovės metinis susirinki
fttos rūšies lietuvhj distrikte arti šv
7—8 vak. Ned. l t — i t d.
didelis
bankas,
š
i
s
^bankas
Vienuolyno, parsiduoda 2
JĮ ĮSTATYME.
kai vyksta šiandie4 piknikan. mas įvyks petnyėioje, birže atsidarė lf>04 metais birželio Kazimiero
Gydytojas ir ChirurgM
fiatų mūriniu n a m a s
6—6 didel
lio (-June) 13 d. 1924 m., 8
kambariai, sauK'S kambariai, uj?n
X 10—VI North ffidėje į- vai. v., Mildos svet. 3138 So. mėnesy po numeriu 4711 8o. vietY's, knyjrynės ir indinės fiėpos, 4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
Gydytojų suvažiavime ChiAshland Ave. ir tenais išbu Stymu šildoma, viskas moderniška,
T e l Tardą 0994
plieno
konstrukcija,
beismentas
ploi
cagoje išnešta rezoliucija, kad vyko p. Braaateio koncertas. Halsted Str.
vo iki rugpjūčio mėnesio tų steruotas.
Valandai •
rerkėla savo ofisą p o numerio
iš Volsteado įstatymo paša
X J Mariau I Ii Ils fanu;} Visi Hendrovės dalininkai metų. Vėliaus-gi šis "frankas Kaina f]5,500. Cash $5,000
Nuo
10
iki
12
piet.
linti tas dalis, kurios
liečia norima rūsti prie namų ruo malonėkit atsilankyti, paskir persikraustė ton paoion viet Atsišaukite;
Nuo 2 iki 3 po piet
VVEBER & WILLIAMS
ton,
kur
ir
dabar
jis
stovi.
Nuo 7 iki 9 vakare.
gydytojavimą,
kurios apri- šos (kirbų pagelbon moteriš tu laiku, nes valdyba iš Lie
SPECPAT.TSTA8
2516 W. 63Hd Str.
His
-bankas
per
paskutinius
Nedėl.
nuo
10
iki
12
p
i
e
t
buoja gydytojams
alkoholi kei
DHovą, Moterą Ir Vyrą LUrų
tuvos atsiunti ilgų raportų a- dešimts metų savo TaupiniTelef. RepubMc 1932.
.=j>
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
laisvai vartoti .gydyt oįavimo
pie biznio stovi Lietuvoj, taip mo skyriuj paaugėjo nuo $3,po piety: nuo
?—t.vt
n
Nedėilomia:
10
lkl
12.
Tel. Boulevard 3686
tikslams. Pažymima, kad gy
IŠ W E S T SIDE.
gi turim ir daug kitų svar- 000,000 iki $12,000,000. Gi tin
Telefonas Mklway 2880
dytoju, profesija negali but
tas šio banko paaugėjo nuo
hių reikalų apkalbėti.
Mokyklos Vaikų Išvažiavimas
Parsidno<l{i muro namas 2
$5,000,000 iki $18,000,000.
m• • • • * • » • • » » • . • • • • • • • • • «||
varžoma legislatyviu keliu.
Komisija.
Bankas užima tris augštus, augstų su beismenhi 4-4 kam
GYDYTOJAS
Te]. Ganai 0257 Vak. Ganai 2118 0
Šrandien, biri. 12 d. Auš
bariai.
Randos
noša
$100.00
į
jame dirba apie 100 darbinin
' ir
ros Vartų par. mokyklos vai-Į
BIRŽELIO 15ta.
DALINO DOLERINES
mėnesj;
Kaina
$10,000.00;
pu
kų, jame randasi šešios dide
CHIRURGAS
Lietuvis Gydytojas Ir
k
u
išvažiavimas
įvyks
JackBirželio
15,
bus
tas
ko
dar
BANKN0TES.
lės vaults. Bankas turi apie sį easli; viskas #eram stovy.
3337 So. Morgan Str.
Chirurgas
on Park. Butų gera, kad visi j šiais metais nebuvo. O kas 4JQ,000 depozitorių.
Atsišaukite:
Direkto
1821 So. Halsted Str.
VALANDOS: 9—12 iš ryto
pakvėpuoti tokio? Ugi šv. K. A. Rėmėjų riai šios vna: H. C. Laveoek,
Kai-kurie 4< moonshineriai" vaikai važiuotų
C. M. WEBER #
Vaandoa: 10 lkl 12 ryte; 1 iki t i
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak.
gerai užsitrankę
retkarčiais tyru oru.
2243 W. 22nd Str.
po pietų; € iki 9 vakarą
piknikas. Kur? National Gro- R. J . Sehtesinger, Frank J.
j
Koyn,
J
.
Oppenheimer,
H.
K.
\m m m »iH • « m « . « i
prieš save mato dramblius, M^panurškite.
ve Riverside, III. Pas p-ną
Dtte, William J . Ratbje, ArZanleviėių a r nežimii. Tų die
kiti meškas. Kitiems dar po
Nepamirškite, kad ateinan
tlmr Meeker ir J. A. Spoor.
fiiitifiiiitffiffttiiiiiiiiiintiiiiiiiiiiniiiuiitf
na tikiu nebus nė jokių nami
akiu raičiojasi angys.
Šis
bankas
yra
nariu
Oleti šeštadieni ir sekmadieni
PAGRAŽINAM NAMUS
nių vizitų, nes visi važiuos j aring Huse Assoeiation.
«
Bet Andre\v Rogers yra ki
Mallavojame, dekoruojame,
kalsidar
bus
A
irs
ros
Vartų
pa
ra
p.
SALESMANAS
muojame ir popiėruojamc
nacius,
(Skrybėlių Krautuve).
Rėmėjų piknikų. Tai bus au
Peoples 8toek Yards Ban
tokios prigimties.
J i s nusi
«.
« dedame stiklus J naujus
namus.
Turiu parduoti iš priežasReikalingas lietuvy^ kuris m o k a M e s t a visa Tam&tos darbą, galime
gėręs visuomet nori but San bazaras. Bus visokiu dovanu ksinė proga pasimatyti su vi kas vra žinomas lietuviams,
an^liSkai,
nereikalingas, a t l i » t i už gana prfe4nan^ kalną —
ir
kiekvienas
atsilankęs
ganes
jame
dirba
penki
lietu
ties žmonos ligos. Biznis gerai tokis kuris prityrimas
sais
pažystamais,
o
su
cepata Clans.
turi
plačia
^ a v o j į ą negu duo^i ktt&tn vlrft pažy(S
nuo $100 p r i n
viai darbininkai, kurio visuo išdirbtus puikiausioj liotuvm apięlinkėj. Gp.ll uždirbti pažintį
1
jujii
gauti.
Paremkite
šį
žvstamais sueiti pažintim
Ana. dieną jis gerai išsi|ki |200 pardavinėjant mūsų aug- OK-fijmus darbą, atsiklauskite kainos p a s
met Jums patarnauja kuoge- kolonijoj ant 63&08.. Puiki fttps
bazara, nes jo pelnas eina pa
. klcsos lii-tuviųi disirikte prie
kreipkitės:
tfautyi "moonshmės."
Tad
T. 1 riausia.
proga lietuvaitei, merginai ar Marįjuette P a r k k u r k e t i n a m a pailstatymui, seserų mokytojų na
BKIUGEl'OHT
PATNTPtG
printi Rr:itv«kariu
liniją
ntiėjo banko n, išsiėmė savo
moten'i.
Atsišaukite
pas
sa,
HARDAVAUE
CO..
Atsišaukite pėtnyčioje
m ui.
3149 So. Halsted Str.
vininkjj:
sutaupytus 125 dolerius, atsi
B
i •' • • • • » • » • » tej
10 So. La Salle Str.
Tel Yards 7282
Smarkiai ruošiasi.
,
stojo vidumiesty ant gatvių
2519 W. 63rd Sta:.
Room 348 arba
imiiniiniHMiiiuiiiiimimmumiHuiiMii
Kat.
Spaudos
Draugija
kaiii{K) ir pradėjo praeiviams
PAUDAVIMTI Duonos ir KėksŲ Telefonuokite Main 3933.
smarkiai ruošiasi Marijonų
Hubatoj po pietų irf nedolioj atsi-r
Kepykla ant UridKeporto. Biznin iftdalinti dolerines banknotes.
kaukite
ant proportės:
dirbtas per <lau^«l metų, r a u t a s at
Farmon. Rodosi, bene bus vie
isakančiai di<l<*li.s.
Santa CJaus rolę jam per
71mos ir California Ave.
Pardavimo priežastis turiu du biz
nas iš gražiausių ir didžiau
traukė poliemonas jį areštuo
niu, kuriuos vienam prižiūrėti perKlauskite Mr. KNAPP
siu iš važia v i mų,
nes labai
sunku.
damas.
Bet jis apie 00
Del informacijų kreipkitės j "Drau
daug rengiasi pamatyti Tėvų
Čionais
tai
paskutine
pro^a
nu,sipirkti
augštos
rugo"
ofisą,
bolerių buvo jau
išdalinęs
M M So. Oakley Ave., Chioago, 111.
Marijonų naują
Vienuolyną
šios properto Liotuviij Distrikto. Puikiausios proportes
praeiviams.
K P.
ir pa kvėpuoti tyru fanuos oPuikiausios nusikintos kvievisoj Cliicagoj.
tkos, vestuvėms bankietams,!
ru. Girdėtis, kad nekurios drIpagrabams vainikai ir ki-|
PASISAKĖ ESA NEKALTU. gystės rengiasi važiuoti net
toms pramogoms.
Ant išmokesčio
PARSIDUODA 2 lotai prie
PLAYER jPIANAS.
Patarnavimas
mandaflausiaaj
•in eorpore."
Paliktas
storage,
re"guliarė
kaina
kainos žemiausioa
Vakar pirm piety] kriminaVienuolyno; graži vieta; pusė
Paspartutas.
$700
Instrumentas
pirmos
klesos,
su
bloko nuo Marąuette bulvaro, suoleliu, kabinetu ir 75 muzikos vo
lin teisman pašaukta jaunu
parduosiu ar mainysiu 'ant leliais. Parduosiu už $100 Ir $31 už
v»
Chicągos universiteto studen
mažesnės propertes.
storage. Esu be darbo dėlto pini
ir augsciau
3324 Aūbum Aveona
gai tnan reikalingi. Atsišaukite k r a u
JOHN KULPIS,
tu, Leopold ir Loeb, kaltina
tuvėn:
PASIRINKIMUI REZIDENCIJOS IR BIZNIO LOTAI
Telefonas Blvd. 2035
5208 Engleside Ave.
mu vaiko Roberto Franks
1380 Milwaukee ave. Klauskite Mr.
Jankowski's Player Plano.
Telefonas Fairfax 6503
L. Vyf-ių 36 kp. mėnesinis
pagrobime ir nužudyme.
Skersai gutvę nuo puikaus Marąuette Parko kuria
susirinkimas įvyks birželio
me randasi Gymnaisium, kur galima plaukyti, lošti ho
Abudu kartu ir kiekvienas
VI d. š. m. 7:30 vai. vak. Melo, turoti piknikus ir kitus pasilinksminimus arti šv.
atskyium neprisipažino esa
Kinley Park svet.
Kazimiero Vienuolyno.
kaltu.
(ierbiamjeji nariai, visi ma
Teisėjas Caverly bylos pra
lonėkite atsilankyti, nes daug
džiai paskyrė rugpinėio 4 d.
\ ra svarbių reikalų aptarti.
TIESIAI Į MARQUETTE TERfcACE
l i e p o s 21 d. įvyks pirmieji
Pir J. GotautasI
išklausinėjimai.
kas reiškia, kad čionai ši graži apielinkė sparčiai augs
Su tuo prailgintu laiku air tie, kurie pirks dabar pasipelnys.
PRANEŠIMAS BRIGH
bi pusi sutiko.
TONPARKIEČIAMS.
VAŽIUOK NEDELIOJ TENAI. KUR VISI VAŽIUOS
PP:ARL QUEEW KONCERTINA
Abudu kaliniu atvesta teis
Sekmadieny, biri; 15 d. J f a
Visi važiuos į Marąuette Terrace, šiaur-rytiniam kam
man iš apskrities
kalėjimo.
pe parko mūsų reprezentantai prisisegę mėlynus ženk
Kinley Parko svet. įvyksta
Paskui ten ir vėl nuvesta.
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
lelius patiks jus. Dėlei jūsų parankumo mūsų automo
Parduodame už žemiausia kainą, k u r kitur taip
mokyklos vaikučių užbaigi
negausi. Mašinėlių, laiškams drukuoti ir ofiso dar
biliai stovės ant California Ave. ir Marąuette Eoad visą
mo vakaras. Taigi kas norės
PLĖŠIKU PAŠAUTAS
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
dicną nedėlioję, jie jus nuvež. '
dalyvauti
tame
vakare,
turi
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramaMIRĖ.
fonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
nusipirkti tikietą
išanksto,
sių, armonikų rusiška ir prūsiškų išdirbyscių. Ba
George Tose^ieh,
35 m., kadangi prie durų tikietai ne
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikią. Dirbame
groserninkas, 3221 E a s t 91 bus pardavinėjami. Parkų sa
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
•t., mirė plėšikų pašautas.
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.
lėse yra užginta prie durų
SUB — D I V I Z I J O S - O F I S A S :
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalyku.
71mos I R CALIFORNIA AVE.
Bu plėšiku jį užpuolė pra tikėtus pardavinėti.
MIESTO OFISAS:
eita sekmadienį ties krautuve.
Tikietus išanksto
galima
10 S. LA SALLE STR.,
Palovė, kuomet jus atsisakė nusipirkti pas mokyklą lan4692 So. ASHLAND AVE.
CHICAOO, ILL.
cmcAGa
pakalą r a n k a i ^
^ t ^ Jkanoius vaikučius. Tik nepaTejefonaa gOULEVi

PARDAVIMUI NAMAI

PARDAVIMUI
AUTOMOBILIUS
RAKANDAI

CHICAGQ/E\\\\

Dn A. Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass

DVIDEŠIMTS METU
ATGAL
ISTORIJA PEOPLES
B A N K'O
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Dr, I. M. Feinberg

DR. A. A. ROTH

Dr. Maurice Kahn

m

Dr. CHARLES S E G U

4729 S. Ashland Ave.

EXTRA B A M A S T "

DR. JONAS P. POŠKA
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r DR. P. Z. ZALATORIS
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BIZNIS
MILLINERY SHOP

Atvažiuok Nedėlioję (
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$12

PRANEŠIMAI.

į mėnesi į

r

•

Park Terrace

tiktai

. ,

KVIETKINE
ANT BRIDGEPORTO

LOTAI

Lotai po

$175 $ 5 9 0

URBA FLOVYER SHOP i >

Cash

Didžiausia Lietuviška Krautuve Ghieagoj

6ATVEKARIĮ) LINIJA PRAILGINAMA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

Lake Towns Impr. Go.

STEPONAS P. KAZLAWSKI

