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Kad tarp mus, katalikų, butų «la
daugiau vienybes, meilės ir auslpratimo, ir kad daugiau galėtume n i dirbti naudingų darbų naudokimės
katalikiška spaudą ir Ja platinki
me.

nam lietuviui Katalikui Ame

^t^vvvw'vvs#vvvv\^^vv>^lv%^^v

į

CHICAGO, ILLINOIS, KETVIRTADIENIS, LIEPOS (JUNE) 9 D., 1925 M.
KNTERED AM KECOND-OlAfiS UATER MAItOH I I . l » i e . AT CHIOAGO,
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KANADA NORI ANEKSAVIMO

LIETUVOJE j Bolševikai Atakuoja Anglijos
Teises
Kinijoje
PRIVISO VILKŲ

LONDONAS, liep 9. —
"Lohdon • Spiectator" korės}/)\DONAS,
liepos 9. - angluose sukelsianti baimės
pondentas iš Kanados prane
KAUNAS. Iš Šakių prane'
ša, kad kanadiečiai palankus,
, i ,
! w. I
.* Kadangi Anglijos valdžios ir apdrausianti savo vedama
««»«*
idant Kanada/ aneksuotų S. sama, kad tenykščiuose mis- I „ . ' . . . „ . . . lv .,
,
r,- r
mašinerija Rusijos bolševįl^ propagandų Kinijoj ir kitur,
Valstybes.
J J
lutose, daugiausia Ziplių a- i 1JV .
. . . ; , , .
. .' „ ,
,
v.
Mat, Kanada > visas laikas rastai daug vilkų, kurie vieti....
. .
.valdžios reikale labai lėtai Į Bet bolševikai varčiai aib
netyri gerbūvio ir nežinią ka pvltnkese, prisiveisė nepap<.
, v ,* •. *
. ,
.
niams gyventojams pridaro
mc priežastis. Kad tuo tarpu
^, nuostolių*
,
, _ . _ taip
^ * . į slenka, tai bolševikai tuo nau- sieks geistinų sau tikslų. Nors
: i W Vilkai
daug
kaimininga S. Valstybių res'Anglijos valdžios mašįnerija
sidrasino, kad dienos metu ne dojasi.
,
,
v
dienų areštavimo
Maskvos vievai-1 y ra
lėta, 1x4
ji stipri
publika ,nc vien turi gerbūvį, ~ .1
. , , . iim
„ J l l 0 t $Anųkasimk
Kinijai
pasiųsta
notair griekas
x ^kiemų
ir :iš
no
rusų
komunisto
ShanghaHnk
komunisto
areštavimo.
bet nuolat ema turtmgyu ir
džia pasiuntė Kinijai .aštrių 'žta.
avis išsineša. Apylinkės gy
juje.
Reikalauja, kad Kinija irmtugalingyn.
ventojai laukia, kad medžio
Dabar Maskva Anglijai pa si priemonių tų komunistų ne
•
tojai suruoštų vilkmedžioklę.
MINDENBURGAS, UŽ TOLE Jie žada būti varovais nors siuntė kitų notų, kuri įduota i V e n Pamosuoti, bet dar nuAnglijos reprezentantui M a s J 1 ) a u s t i t u o s > kurie prisidėjo
RANCIJA
kelias dienas be jokio užmokvoje, Charles Hodgson. Šio- P r i e jo areštavimo.
FKZ, Moroko, liepos 9. —
Gen. Naulin, naujai paskirkesnio.
(Kita).
YNAS, liepos 9.. —
Francuzai evakuavo Zaidour, tris vadas Morokon, jau suda
Iš Shanghajaus pranešta,
je notoje Maskva kovoja ang
šiauriuose nuo Ouezzan, su- rė sau štabų ir vyksta Moro- Vokietijos prezidentas von
lų koncęsines teises Kinijoje. kad tas areštuotas koniunisLENKIŠKOS
LIEKANOS
naikinę tvirtumų, anot gautų kon.
Hindenburgas paskelbė, kad
Taigi, bolševikai užuot ty- t a s J a u paliuosuotas j>o paėti
e
tolori
ad
nenori,
Anglijaj r fr la, i, ,kkaa-/'ia žiniuj *>«**U<* kabinetas tuo t a r ' j a m prezidentaujant ?Vokie- j BIRŠTONAS. Vietos .kata- llėti,
' *jie
> kkad
Anglija

Taza Evakuotas, Bet Dar
Francuzu Rankose

Franci jos Valdžia Tariasi
Sukilėliams

KOMA, liepos 8. — Šiais
Šventaisiais Didžiųjų
Dievo
Maloniu. Metais čia įvyksta
tokia daugybė įvairiausių di
delių religiniu procesijų ir
demonstracijų, kad nei vienas
korespondentas .nesugeba to
*visa pilnai aprašyti.
Nuo to laiko, kuomet prade
jo premieriauti Mussolini, ga
Įima tikrai šiuos laikus Ro- , * a i jau antroji tvirtuma e- pu p'anuoja pasiųlyti taikos emose turi būti religinė tolemoį palyginti'su tais laikais, v a W u o t a P* s t *™™» k e t u » » - \*$YK™ Abd-el-K rimui. J e L r a n e i j a , ty. visi tikėjimai tukuomet atsivertė Konstanti- m i s dienomis, kuomet rifai at tas rifų vadas tas sąlygas at-1 n naudotis lygiomis teisėmis
nas ir kuomet Bažnyčia paki l i a u i i n o puolimų ir pradėjo mestų, tuomet butų suruošta • ir laisve.
; ^.
ofensyva prieš rifus pasiunlo iš katakuntbųu /Taigi, ii briautis pirmyn,
Taza miestas vis^i dar su- tus ten daugiau francuzu kaPASITRAUKĖ MINIS
Mussolini valdžios laikais

įįį-foj ^sos
ieilkiškusparažus

su Maskva pertrauktų santy- j Taipat pranešta, kad Peki^
_ p a _ kius, tuojaus šoka kai vištajnan nuvykęs 'S. Valstybių pa
aišhinimus. Tie parašai išra j akis ir mano, kad tuo būdu ' siuntinys MacMurray.
šyti stambiomis ne-rražiomiš
STATYSIU TIK MURO
V0KIETUA PASIRAŠĖ
raidėmis ir labai krinta akvNAMUP
PAKTĄ
sna.
]jkų

stacijos

Bažnvfia pakilo u katakum- \kim'"i
» « l « n t « ą bet frau- j n n o m e m .
TEMS
Birštono parapija grynai lie
ŠVĖKŠNA. Švėkšnos gybu ir pradėjo naudotis sau <vm» s a k u o t a s Kuropėmj mo i PreimerM Painfeve pareiOENEVA, liep. 9. - Vo
ter
8
v a i k
pasi ti į
BELGRADAS,
liepos
9.
—
t
v
i
s
k
a
.
Lenkuojančius
galiventojai
]>asiryže,
atstatant
prigulinčia laisve ir garbe.
>' į
į
^
^ n - | k a l a v o parlamento karo vedikietija pasirašė T. Sųjungos
Atsistatydino
Jugoslavijos / " a vienos ranlcos pirštais su-'miestelį, statydintis tik muro
I>aktų, kuriuomi apribuojaPirniiau Bažnyčia ir tikėji geria. Tarp Fez įr (Taza yra;mari paskirti dar 300 miilcjnų
teisįngumo
ministeris
Lūki«»aityti.
namus.
Apskaičiuota,
kad
pir
frankų daugiau.
ma S Italijos .masonų buvo ,>er W»tomobili«i. ^ s i e k i m ą . .
mas gink'ų ir amunicijos tra
m
nič.
I Tad kam tie lenkiškieji pa- . ° J SaJįyPJ statomiems ^ia- nsportas -karo laikais.
sekioįami^Baįftvėia buvo va-. r^Rj^UJL'S, 1 liepos 9.'F#Z,
•••
9. — Prauešr
a r ^ f e i Ar ta^s kad t*lfa^ų mmn^
reikės apie 1.746,100
<linama privatiniais namūifi. <^ a z a Morokos miestas, kra,
>jlietuvių katalikų jausmus už- P ^ * * T o ^ padegėlių komi^•:«*»A. -4.
u
T* ~
I ta, francuzu kariuomenė attetas j/rašo ^ r i a u s y b ė s duo
\ieSOse vietose nebuvo Isga- d a r tVaiieuzų rankose, bet ko
\
^ k' 7 .
gautų ?
— . 4n r u ...u s l r, r f
a vt .a k a s
i^ų
būriai
tečiaus
j
nytojo Kančios ž«rMų - kry v a e i n a . R ^ - - — . — - !m a i* U Tm ^ (
^ ^
ti
nemokamai
vagonus
atvež>siaunuose nuo
Vakarykščios dienos.
žių, Romos gatvėmis religinės j a r _ įsinriovę į miesto apylin*
' *"
t:
toniK iA
DZŪKŲ KATALIKU JAUNI- ^>:
Kiai^dos ir
'
,
procesijos buvo draudžiamos, k e s i r j a u pasiekę .geležinkelį:
Lietuvos 100 litų
$10.U0
1 n>kuVs
KAUNAS (per paštų). —
M
O
KONGRESAS
ALri*UJ.!
'
^
dirbtuvių
ifr
Italija oficialiai nebuvo krik- Krancuzai vartoja kulkasvaiMADRIDAS, liejas 9.
Anglijos 1 sv. sterl.
4.86
Latvių laikraštis " J a u n a k a s
artimiausios Švėkšnos stoties.
ščioniška nei ateistiška. T a i p ( |žius, kurie sustatyti šarvuo Oficialiai pranešta, kad ispa Z i n a s " padėjo straipsnį del
Francijos 100 franci
4.66
(i:ita).
ALYįtTtt.
1-jam
katalikų
toji tamsybė tęsėsi ilgus mc- tuose automobiliuose ir ri- nai vakarinėj Morokoj ture Lietuvos spaudoj pastaruoju
Belgijos 100 frankų
4.03
jaunimo " P a v a s a r i o " sąjun
us
TOKYO, liepos 9. — Na^ fams ]>adaro daug nuostolių. ję didelį muši su rifais. 10 j J a i k u
Italijos 100 lirų
3.69
keliamo
orientacijos
gos
Dzūkų
Regijono
kongre
Bet štai valdžių savo ra*-' Vietomis rifai atblok.-ti į kai sukilė'ių nukauta. Ispanų 35 i klausimo,
goa distriktų jOalietė smarkus
Šveicarijos 100 fr.
19.42
sui
ruošti
komiteto
posėdyje
kosna paėmė Mussolini. Tuo- n u <
nukauta ir sužeistaĮ p a r a j n ė j e s visus sumany- š. m. birželio mėn. 2 d. nu žen^s dreb<\jimas. Padaryta; Čekoslovakijos 100 kr. 2.97
jaus įvyko žymios atmainos, j ; K a ikurios gentys aprimuĮ Vokietijos 100 mrk. 23.S1
Kova įvykus, kuomet i a p a - 1 ^ t u o r e i k a l u , laikraštis pa t a r t a : 1) kongresas šaukti A- dideli nuostoliai.
X visas viešąsias valstybės s j o s g e ^ įraneuzai jomis ne -,nai savo įkurtuose naujuose j s t e b i > k f t d - -ų ^ ^ ^ ^
dedsL.
lytuje š. m. rugpiuČio mėn.
vietas, i visas/"mokyklas i r pasitiki. Kas momentas jos j postuose mėgino padėti I ^ t - ^
lįtiriiai
sumetimai.
t i k t a i po
28, 29 ir 30 d. (kongreso mie
teismų runms grųzmti ^ r . v_ gali sukilti ir imti franeuzus Irolius.
Orientacijos klausimais esą tu bus suruošta 1-ji dzūkų dai
žiai. Mussolini valdžia su pri pliekti iš užpakalio. Tai buNepranešta tečiaus, ar is- atsižiūrima, ar ta, ar kita onų diena, 1-ji dzūkų olimpia
tnčia pagarba pradėjo at t l , pragaištingas įvykis.
panai laimėjo kovų.
rjentacija padėsianti atgauti da ir 1-ji dzūkų tautodalies ir
sinečti į Bažnyčių ir į patį
Vilnių. tTeČiau esų visai igno rankdarbių bei namų ūkio aSiuskite Savo Giminėms
Apaštalų Sostų.
Žodžiu ta LABAI AUKŠTI K0RNAL 'ITALIJOS FINANSŲ MINIS
ruojami ekonominiai sumeti pyvokos p a r o d a ) ; 2) kongre- i
riant, čia ir visoj Italijoj at
!
TERIS PASITRAUKĖ
mai.
Tuotarpu tas turi dide so vyriausiuoju organizato
gaivinta Bažnyčiai ir tikėji
—
PERRY, Io\va, liepos 9. —
lės reikšmės, ypač turint gal rium ir tvarkytojų bei ruošos
mui pilna laisvė.
ROMA, liepos 9. — Itali voj tai, kad Lietuva neva eČia apylinkėse kornai taip įk-teto pirmininku išrinktas'
Masonai ir radikalai neži augo, kad už jų nematyti nei jos finansų ministeris Alber•O
VokietlJOS h e
p m o n
to de S t e L r nasitraukė iš ^
«
^ Liudas Gira, valstybės Teat
nojo kas pradėti iš pykčio.
Laikraštis toliau rašo, k a d ' ' / v M . . . , '
„;L^:^_
ties geležinkeliais pastatytų to Ue btetani pasitraukė n,
PER
r o Direkcijos pirmininkas
Bet jie visi turėjo tylėtil ir pasargų. Tad farmeriai palei kabineto. Taipat nacionalės t, .
1
Lietuvos ir Latvijos orienta- Birželio 4 d. tie nutarimai pa
d a r pasislėpti, kad jų m e t a s ^ i ^ n k e i i ^ ^ r kuriuos ei1
ekonomijos miriisterįs Nava ,.
.«
. ., . .
nematytų.
tvirtinti "Pavasario*' S-gos
d
'
cijos
ldausimai
turi
tarp
saŠiais Šventaisiais Jubilie
<4
Centro Valdybos. (Kongreso !
jna vieškeliai, tas pasargas t r uori atsistatydinti.
[^ ^ ^
Nes, "DRAUGAS" pigiau
JuQ atviriau
lat.
ro
jaus Metais Bažnyčia čia pa- ri aukščiau įskelti.
ruošos
komitetas
darbuojasi
| Premieras Mussolini apiejviai ima kalbėti apie susiarV*)
siai siunčia ir geriausiai pa
y
siiodo visame savo skaistu
tų
įv>
kį painformavo
karątinimų
su Lenkija,
tuo
atvi-ir artimiau^iajam kontakte su
lių.
Spėjama,
kad
finansų,
mdriau
Lietuva
žiuri
į
Rusijų
M
tarnauja.
"DRAUGAS"
siun
me. Dažnai atliekamos tokios GLASG0WA PALIETE DI
Alytum,
kur
sudarytas
ir
jau
nisterio vieton bus pašauktas »Vokietijų.
DELIS GAISRAS
ir kitokios procesijos. Vieš
čia per didžiausią LIETU
grafas Volpi, jei pats Musso-j Lietuvos politikai, anot lai- taipat gražiai energingai dar
.
—
II
pats Eucbaristijoje viešai ti
lini nenorės užimfi tos atsa-; kraščio esų įsit'kinę, kad pa- buojasi vykinamasis vietos
V
O
S
VALSTYBES
BAN
c
GLASOOVV, Škotija, liep.,
kinčiųjų garbinamas. Prie Hdėtis Rvtų Europoj nesanti [komitetas. Kiek girdėti, Dzuk^mingos vietos.
BKĄ IR Ū K I O BANKĄ.
k
kilmingų procesijų prisideda 9. — Šį miestų palietė didelis
nusistovėjusi. Ypač lietuviai Į ° v pavasarininkų kongreso |
>i
ir valstybės tarnautojai ir a i ' g a i s r a s . Daug namų sudegė,
"DRAUGAS" siunčia Pi t
sušaukimo
mintis
randą
vis
netiki, kad Lenkijos sienos pa
ŽEMES
DREBĖJIMAS
kstieji autoritetai.
S daug žmonių nebeteko mannigus Litais ir Doleriais: Per
siliksiančios nepaliestos. Revo karštesnio pritarimo ir tiePORTUGALIJOJ
. . .
,
' tos ir pastogės..
m
liucija Lenkijoj turinti įvyk- sioA nusidžiaugimo visos Dzu
laidomis, Čekiais-Draftais Ir
Tuo tarpu jvairiu tauįų
*
"
i
' LISRONA, liepos. 9. — ti a r tai per karų ar taikos kijbs katalikiško jaunimo ir |
maldininkų suplaukimas tie- ' s
'
•• •
Telegrama.
Tuo pasinaudosianti ;am užjaučianciųjĮų
tarpe.
siog .begalinis. Eina didžiau- lybė. I r jomis visomis tas s Šiaurines Portugalijos provin laiku.
šiais būriais, kuopomis, pri- pat Išganytojas garbinamas, cijas vakar palietė žemės dre Lietuva, ir paimsianti Vilnių, Tad galima tikėtis ir gražaus
^
ir tuomet prasidėsiąs Algir pasisekimo. Dzūkų "pavasa
imami Šventojo Tėvo audien- t a p a t į ištikimybė reiškiama bėjimas.
do, Kęstučio i$ Vytauto kūry rio" regi jonas apima Alytaus
cijosna, laiminami.
A p a š t a l ų postui.
iiera
bos
periodas.
Praneša,
kad
tomis
dienojr
Seinų
apskritis,
o
taipat
Gatvėmis kasdien matomos
«•O
Ir iStUno
Bet
ar
tuomet
Latvija
Liem,is
Chicagų,
turbut,v
vėl
ap
Mariampolės apskrities dalį, j
maldininku procesijos, girdi- |
Bažnyčia Čia pa
mos šventos giesmės įvairiau kilo iš katakumbų, ačių Mu- lankys karščiai. Reikia laukJtuvai bus reikalingai klausia giriebia kiek ir [Trakų — Ka
«- jj S [j Telefonas: Roosevelt 7791 j j ^ ii
siomis kalbomis. fFų kalbų ga- ssolini valdžiai.
ti.
laikraštis.
šiadorių apskritį.
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Ketvirtadienis, Liepas 9, *1S25
'••
m
9K
no, prie ko veda socialdemo-1 skelbiamos doros taisyklių to- kentėti jai tektų daugių dau Pagražinimo Draugijos sky- arba kitais kokiais ' motori-, OOTCAI U I ITKIDrOMUS
D R A U G A S
SAUSŽIMtUS.
kratų ir liaudininkų pasiutusi kis žudymas nėra jokiu nusi giausia.
rių, kad galėtų perimti iš cen- 'niais vežimais. Jei kartais pa
r i l t l ^ r t Daili
akciją prieš tuos, kurie neša kaltimų. Priešingai, yra tai
Nes katalikybė niekuomet tro valdybos kalną ir rūpintis sitaiko kokia, laiminga d^eną,
••••••••••••»
3
? * i
W
j
* i i
• y i
iv
*
• •
• •••••• • ••••
visą valstybės darbo\ naštai. doras darbas.
nenusilenks prieš bolševistinį jo pagražinimu. Iš palangiečių kad nei vienas asmuo nežųsta Nors kapit. Amundsenui ke
AI ISW9 - 8TAJTD8 fa. A OOPT Jie pamatė, kad socialistai ir Nes, sulyg jų išvadžiojimų nusistatymą tikybos ir doros pusės prabilo gimnazijos di
po automobilių ratais, tai vie lionė į šiaurinį žemgalį nevy
MLAUGAfl PUTUJflHTNO 0O„ I«c
liaudininkai eina iš vien su kas priešas bolševizmo, yra dalykuose. Tame reikia dau rektorius Bundulis, pasižadė ton to fcur-nors automobiliai ko, bet jo kelionės tikslas bu
OM 8a Oakley ATO, OUCICO, U.
lenkais, žydais ir. vokečiais, darbininkų priešas, o tokiam giau klausyti Dievo, negu damas vardu vietinės visuo susidaužo arba kur kokį au vo - rasti ten saužemių ir
TeL Booemlt 7791
IUU. TeL Booeeyeit S I U
juos priskirti Norvegijai. Dėl
kuriems Lietuvos gerovė visai vieta tik arba kalėjime arba -žmonių
menės
tuo
reikalu
toliau
rū
tomobilių
.
traukinis
sudaužo.
\ i.
nerupi, kad jie atkakliai g ; aa po žeme.
pintis. Ulanų pulko orkestras
kestrasUr kasdien tuo būdu nemažai to pirm jam iškeliausiant Ka
net išgamų sūnų, komunistų
Atima dorą.
baigė tą trumpą, bet kilnią
ilnią ir. žmonių be laiko nuvaro? ia į nados valdžia formaliai pas
kelbė, kad jei aplink žemgalj
priešvalstybinį darbą.
.nepamirštamą palangiečiams kapus."
Bolševizmas Bosijoje viso
——
Žinoma yra visiems pasaka Tad nenuostabu, kad, social mis jėgomis varo sudemora- . Dotnavos Technikumas. iškilmę Lietuvos himnu. Tuo S. Valstybių Komercijos de randasi kokio6 -- nors sausu
ir liaudinin lizavimo darbą. Jis stengiasi Šiemet Dotnavos Žemės U- jau po to ant Birutės kalno partamentas paduoda, kad 58 mos, t. y. salos, ar dideli žemės
apie Don Kichotą. Don Kic demokratams
žmonėms
visiškai kio Technikume baigė inoks- susidarė skaitlingas Liet. Pa didžiausiuose S. V. miestuose plotai, tai jie prigulį Kanadai
hotas, viduramžių riteris, no kams šaukus dideli mitinga išplėšti
ir niekas jų negalį savintis.
rėjo pragarsėti. Išsirengė tad Kaune 21 birželio, visuomenė krikščioniškąją dorą.
lu\> gražus moksleivių būrys, gražinimo Draugijos Palangos 1924 metais iš kiekvienų 100,į platųjį pasaulį, ieškodamas visai nesiteikė atkreipti do-| Panaikinta
krikščioniškoji viso 34, Lietuvos visuomenė skyrius iš vietos gyventojų. 000 žmonių 19 žuvo nuo auto- Kanadiečiai tvirtina, kad visi
progos savo karžygiškuniui mės į tų rėksnių ir tvarkos ar moteryste, ji paversta papras iš šios laidos susilaukia jau Ir į Lįst. Pagražinimo Drau- mobilių ir kitų motorinių ve- niauriuose saužemiai Kana
dos šone prigulį Kanadai, nes
parodyti. Štai pamatė jisai dytojų šaukimą. Lietuvos lai čiausia kontraktu, kurį gali nų darbininkų: 18 agronomę gijos valdybą buvo išrinktas | ž i n ;
tai Kanados pratęsimas.
vėjo malūną. Don Kichotui kraščių pranešimu I protesto lengvai ir greitai pamainyti. 9 miškininkų ir 7 kulturtech pirmininku energingas pįL Okuličas, nariais - d-ras Vai- D i d ž i ^ s i a s skaičius žmonių
Tos rūšies pretenzijas iške
malūnas pasirodė esąs milži mitingą buvo teatėję vos 20 as Vaikai auginami kaip gyvu- nikų.
s
. ; . . - . neikig ir Žemaičiu poetas p e - | a u k u j * * * * * * X e w Y o r k o m i e
lia >r Danija. J i taipat sako,
nas koks priešas, noris jį pul menų, įskaitant ir pačius ren įkaiama galvon ir širdin ne
Pappda.
ti. Čia, mąsto riteris, kaip tik gėjus ir kalbėtojus.
^ stui. Tenai perniai žuvo 100 Į kad tie galimi žemgalio sauadorą.
Birželio, 24 d. Kaune pra dagogas Butkų Juzė.
geriausia proga karžygio gar Štai kaip įvertina Lietuvos Vaikų ištvirkimas yra pasi
žemiai tai Grenlandijos archi
sidėjo ketvirtoji žemes ūkio .Jau senai palangiečiai ir asmuo.
bei įsigyti. Nugalėsiu šitą ga plačioji visuomenė tariamųjų baisėtinas.
ir pramonės paroda. Parodo atvažiavę svečiai skundžiasi Brišiol visur visi kaltino pelago pratęsimas, gi Grenlan
liūną, tai visas pasaulis stebė laisvės gynėjų priešvalstybinę Krikščioniškosios doros vie je dalyvavo 156 firmos. Iš
vien automobilių valdytojus dija yra Danijos savastis. Nor
šaltu ir blogu oru, bet štai
sis mano narsumui. Ir šoko agitaciją.
toje yrm teikiamu bolševisti- Lietuvos dalyvavo - 96 fir lyg tyčia dangus išsiblaivino, (šoferius) del jų neatsargu vegija tečiaus argumentuoja*
i*, i * .
Don Kichotas su kardu prie
ne antikristinė, kurios mažas mos, iš Prancūzijos — 1; A- saulelė ėmė kaitinti ir piliečių mo, del pergreito važiavimo savo naudaL
Panašiai turi pasielgti ir tik pavyzdėlis viršuj parody merikos - 1 Vokietijos - 7;
malūno...
miestų gatvėmis. Į suvažinė- Kapitonas Amundsen išvy
susirinkmas,
tarsi,
pačios
jamus praeivius neatkreipta ko ten tų žemių ieškoti, te
Chicagos Tėvynę mylinti vi tas.
Latvijos - 38; Estijos - 3; gamtos globojamas, visas pe-/
Tiek suaugusieji, tiek vai* Austrijos - 1; Švedijos I- 1;j rejo puikiausiu upu ir džiaug- ddmė.
J panašią Don Kichoto ko suomenė. Ji neis į laisvamačiaus nerado ir džiaugiasi lai
vą išsirengė šiomis dienomis nų rengiamąjį protesto mitin kai yra fanatizuojami. Jiems Danijos - 1; Suomijos - 3;ismingai. Jura savo bangu už Tečiaus šiandie jau ir pas mingai gryžęs. Nesenai tuo
Chicagos socialistai susitarę ga.
* '**f}'š įkalama galvon ir širdin ne Anglijos - 1; Šveicarijos - l ; 4 m u , tarsi, sveikina naują Bi- tarieji imami kaltinti. Nes Į- pačiu tikslu išvyko ir ameri
Tegul
"pažangieji" sau apkantą visų kitų, kurie nėra Čekoslovakijos - 1; Italijos - rutės-kalno gyvenimo pradžią. sitikinima, kad ir praeivių konas McMillan. Jei šiam vyk <
su sandariečiais. Šleževičiaus
telegramos klaidingai pamo triukšmauja, Don Kichoto pa bolševikai.
1. Į parodą atsilankė apie Pušys linksmai šlamėję tar tarpe yra begalo daug neat tų rasti aplink žemgalį sausAtima tikėjimą.
kyti, buk krikščionių blokas vyzdžio sekdami. Tegul jie
10,000 ekskursantų.
si, džiaugdamosi, kad jų ne sargių. Atsargus žmogus juk žemių, suprantama, jis ten
Lietuvos Seime priėmęs " kru sau eina iš vien su Lietuvos Kad šis antikristinis ir an
išskleistų S. Valstybių vėlia
Palangos Birutės kalnas. belies šventvagiška ranka. visuomet gali apsisaugoti va
vinąjį apsaugos įstatymą", jie priešais žydais, lenkais ir vo tikai turini s darbas jiems neižiuojančio autotr.obiliaus, jei vą, ,
Birželio 19 d. Palangbs pa •Prie Birutės kalno* bus pri
šoko savo liežiuvio kardu ko kiečiais. Tegul net sau parsi- kiek nebotų trukdamas, jie
eidamas skersai gatvės nepa Jurų pakraščių ir gilumos
jūry įvyko nepaprasta iškil jungtas atatinkamo, didumo
voti šitą baisųjį, jų tik vaiz kviečia ir Maskvos "tavors- tikėjimą į Dievą pasmerkė, Jo
tingės gerai šen ir ten dirstel matavimo biuro Washingtone mė. Žemės reformos valdyba miško plotas, su kuriuo kal
duotėje esamąjį, priešą.
ti. Neatsargus žmogus ju|c ir
čius"!
įsakymus atmetė.
direktorius Dr. Harru? nebuvo
savo nutarimu šiomis dieno nas sudaro neatskiriamą vie
pats gali gatvėje suklupti ir
I r paleido Don Kichoto pa Bet katalikiškoji Amerikos Kada suareštuotas ir. į ka
prie
šiaurinio
žemgalioT
mis nusavino Birutės kalną iš netą- Pagražinimo draugija
skaudžiai
susižeist'.
sekėjai į "pažangiąją" visuo visuomenė,
kaip^ visuomet, lėjimą vedamas patriarka Ty- grafo Tiškevičiaus ir perdavė jau ėmėsi energingų žygių šu
Bet jis matematiškai apskait- j
menę svarbų
atsišaukimą, taip ir dabar, rems Lietuvos konas pasakė: "AS sudedu
tą tautos relikviją globoti tvarkyti kalno takeliams, pa- Bet ir šoferiu tarpe yra liavęs atrado, kad ties tuo
kviesdami visus viduramžių valdžią ir reikš jai gilios už savo likimą Dievo rankose,
tiesiog
P a b l u d c 4 i y K a i P i ie <žemgaliu, tarpe Grenlandijos
Lietuvos Pagražinimo Drau statyti, kaip s e n o v į ė ' t o i ^
riterio pavyzdžiu pakelti kar uojautos sunkioje kovoje už tai jam su biauria pašaipa,
meko nedaro
* W\**?" P a r ė J i r Aiaskos r būtinai turi rastus
gijai. 12 valandą didelė pa- juros pusės laiptus, padailinti
dą prieš nesamąjį "kruviną" Lietuvos laisvę ir gerovę!
la ieči
nia ulani orkes kalno paviršių, aprūpinant jį dymų, taip jiems yra menkas nemažas sausžemis arba dau^Dievąs
™ : yra
_! inrieiiaomjys
S!i^ at t^t
^
\^
>
*
įstatymą.
pa
fcio
X suolais, atremontuoti
daug daiktas suvažinėti gatvėjeP*T»rJ^fe
^ * i i k u W » sulaiko ju
tro vedaiBa, atvyko prie Bi
vietų Respublikoje".
Savo įsikarščiavime 'N^nos*
ros vilnis ir vandens sroves. »
apgriuvusių koplyčia ir t. t. sisukusį žmogų.
rutės kalno, kųjr susirįnko
Sustojus .gatvekariui' kur
garsiajam atsišaukimui net
Skelbti Dievą ir Jo įsaky taip pat žymus vietinių vei- L. Pagražinimo Draugija tiIr štai tas nežinomas konti
išleisti
ar
paimti
žmones,
pasdonkichotišką antgalvį padė
mus ypač vaikams yra už kėjų skaičius; svečiai, karo kiši, kad visi lietuviai, o ne
nentas a r salų grupė pavadinkm
at
jo. Tik paklausykite! Atsišau
g ™karį ?u?iuoja auto- u H a r r i sso
0 sausžemiu.
drausta. Oi prieš Dievą ir ti senatorijos karininkai, gim tiktai žemaičiai dėkingi š i - l
t a i
pHvaI
susto
kimas prasideda stambių rai
tam lopšeliui u ž Vytauto\ar-1™°™™
^
°
"
Reikia žžinoti,
_ , kad žemgalio
kėjimą bolševizmas veikia vi nazijos mokiniai ir t. t.
Atėmė nuosavybę.
džių žodžiais: "Ginkime Lie
jau senai atrasta
Kretingos žemės tvarkyto da, kurį davė Lietuvai !etfa£\ ^ J * ^ ^ a ^ ^ ^ ^ l a p y l k k e s e
Bolševikai, pavergę Rosiją, somis priemonėmis.
tuvos žniouių laivę".
Kuomet sudemoralizuos ir jo padėjėja^ymkalnėje Biru/|tė Birutė, teiksis savo a u k o - i * ? ^ A u d u s i i šoferių, ku keletas salų ir patirta, kad
čiulpia iš jos gyventojų vis
Matyt, "N-nų" spaudėjai ką. Atėmė jų nuosavybe,^ ima subedievins jaunąją kartą ir tės kalno atsistojęs, balsiai mis, nors ir mažutėmis parem- n e ™m6Ja. ***** a n i v s t ^ ta žemė ne vien turtinga auvinčių gatvėje žmonių ir žmo galinus, bet•• dar ir žibalu. O
fanatizmo apakinti nei jokin- kruviną darbininkų uždarbi daugybę senesniųjų, tuomet susirinkusiems ir Pagražini- ti taip brangų darbų.
nes turi skubintas pasišalinti, gal yra ten nemažai ir kitokių
go šio antgalvio nė nepastebė ir jį leidžia kruvinų pjovynių bolsevizmui bus lengva stum-imo Draugijos centro valdybos
duoti automobiliui kelio, kuo na ūgių
(mineralų).' Dėlto,
jo.
ti tas minias ant kitų kaimi- atstovams pranešė tų linksmą BEGALINĖS AUTOMOBI
kelti pas kaimynus.
met gatvekaris stuvi.
reiškiama nuomonė, kad ir ne
UŲ AUKOS.
Tegul sau laisvamaniai gi
Bandymai jau įvyko Estijo- ninių tautų ir varyti jų pjo-; žinių, kurios taip senai pa
Tos rųšies šoferius galima atrasti sausžemiai gali but
na, kaip Don Kickotas, "žino je, Bulgarijoje, dabar eina Ki vynes, kaip kituomet darė Ma' langiečiai laukė
tvaTk<$S t i k k a l g J i T n 0
turtingi
ir žibalu.
Motorinė transportacija S.;fm°kyti
....
_
_anglimis
_
Lietuvos
Pagražinimo
drau
kometo
sufanatizuoti
pasekė
nių laivę''. Rimtai mąstančio-j nijoje. Eilėje stovi Latvija ir
baUSme
T o k l tu
tų b u t a r e ž
™
" Tuotarpu žibajas šiandie vi
gijos pirmininkas - p. genero Valstybėse progresuoja. Bet j
jai.
ji Amerikos visuomenė gerai Lietuvą.
{
mi
ir statomi
progresuoja ir
teisman.^ o m s ppasaulio
a g a u l i o v valstybėms
a l s t y b ė m s la
Tuomet visam kam, kas n? las Nagevičius karštai dėkojo su ja
ja progresuoja
ir žmonių
žmonių \ ™fr
supranta, ką reiškia šitie lais
Tokius šoferius patys piliečiai
Bolševikų plane yra išžudy
bai reikalingas. Be žibalo nei
vamanių isteriški šukavimai ti tautoje -žymesnius vyrus, bolševikiška, reikėtų daug nu Žemės Ūkio Ministerijai už aukų skaičius. Pavyzdžiui, gali nurodyti policijai.
nėra tos dienos,
viena valstybė negalėtų vesti
ir donkichotiški žygiai prieš priešingus bolševizmui, kaip kentėti, bet daugiausia, žino padarytąjį žygį s i r nušvietė! CMca^oje
TIDII'K'
/Art
aw
Irnln+oo
?»ir
Gi žmones praeivius reikia karų ir negalėtų plėsti savo *'
du
ar
keletas as
Birutės reikšmę Lietuvių tau kad vienas,
ma, krikščionybei.
Lietuvos valdžią.
jie padarė Rosijoje.
Katalikų Bažnyčia nuo bol tai ir kvietė vietinius veikė menų nežūtų nelaiminguose visuomet mokinti atsargumo. pramonės.
Lietuvoje tikri Tėvynės my
.(Tųsa ant 5 pusi.)
oolševikų Įševiimo tvano nežūtų, bet nu-f jus tuoj susiorganizuoti į L. atsitikimuose su .automobiliais Tuomet aukos pradės mažėti.
lėtojai jau pakankamai įsitiki- Sulyg lietuvių
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DON KICHOTO KOVA.
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Iš LIETUVOS.

BOLŠEVINIS ANTIKRIS
TAS.

KELIONĖ I TOLIMUOSIUS VAKARUS
Rašo K. PAKŠTAS.
Nakvinė tarp raudonodžių.
Sužinoję, kad Varnos Upelio indėnai
vagia kad ir menkiausios vertės daiktus,
mes sunešėm į šėtrų ar į automobilių abi
vienų daikteli. Atsigulėm, bet miegoti ne
lengva buvo. Kiekvienos arklio kanopų
sudundėjimas, šuns lojimas ar vėjo pustelėjimas mums pasirodydavo įtartinas.
Mūsų kompozitorius labai nenorėjo pas
indėnus važiuoti ir atvažiavęs bene la-.
biausia nerimastavo. Jam kartais rody
davos, kad čia teks paaukoti bent dalį sa
vo turiningo kūno. Kai pasigirsdavo šaie
šėtros koks įtartinas bruzdesys, tai jis
garsiai sulodavo (mat moka sunio balsą
gerai nuduoti). Bet kai Feliksas priminė,
kad indėnai labai mėgsta šunienų valgy
ti, tai kompozitorius tuojau nustojo tuo
būdu priešams grasinęs, tik paklausė:
- "Feliksai, ar turi rožančiui"
Nors nieks nieko čia mums nepavogė,
bet mano draugai nebuvo patenkinti iš
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šios vietos nakvinės įr buvo linkę man
i išmetinėti, kad į tokią, baimę aš juos įklampinau." O prie to, uodų čia skraidė
visi myrijadai ir parodė mums, kų jie
gali...
Per MiMfmri
Šiandien, birželio 27 d., skubotai at
sisveikinom su Dr. lli^tau-sonu ir su rcHivacijos superintendentu ir traukėm
siauru vingiuotu keleliu Missouri pakran
te ieškodami keltuvo per up-. Kad nepąklydus, sustojom prie vienos indėnų grįtelės kelio pasiklausti. Išlipau iš automobiliaus ir einu į kiemų, tik pamačiau kaip
iš visų kampų pradeda lysti liesi keisti
šunys, vis daugiau ir daugiau jų renkasi.
Sustojau, nebžinau ar automobiliun grįžti,
ar pirmyn eiti. Keletas šunų pasirodo ga
na svetingi, bet-gi nežinojau ar V\H lai
kysis panašaus nusistatymo. Tad grįžau
prie draugų ir gavęs ilgu kotu plaktuką,
yriausi per šunis pirmyn. Išėjo didelįs,
tamsus indėnas, parodė kelią, pasisakė tu
rįs 24 šunis, gavo nuo mus cigare ir da
lykas atliktas. Už 7 mylių radom keltuva,
persikėlėm per rusvai pilkas Missouri
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bangas ir leidėmes pirmyn per Varnos
Upelio rezervacijos laukus.
Murdo, S. I>.
i 1925 m. birželio 27 A
(Bus daugiau)
Prasideda šimtai įdomybių.
Birželio 28 d. išvažiavę iš miestelo
Murdo, S. D. (500 gyv.) įvažiavom į di
džiųjų įdomybių krafctų, kame įvairiausių
gamtos stebuklų prisėta beveik kiekvie
name žingsnyje. Visas šitas vakarinis P.
Dakotos kampas vadinamas Juodaisiais
Kalnais (Black Hills). Čia mes klajojome
penkias dienas ir neatsirasdavo laiko
44
Draugo'' skaitytojams aprašyti šių gra
žių ir keistų šalį. ^Nuo ryto iki vakaro
* geriu ir geriu akimis gamtos gražyir keistenybes, kad nėra laiko ir
plunksnos į rankų imti, o gi vienu straips
niu visko čia matyto juk neaprašysi.
Mat šiuo momentu net nelengva ir» rašyti,
nes delšnėsęs rankos nykščio nagų biauriai persiskeliau ir ji negreit gyja.
Per Blogąsias Žemės.
Pravažiavę bažnytkiemį Kadokų, at
sidūrėm taip vadinamose Blogose Žemė-

se (Bad Landh). Iki Rapid City, beveik
per 100 mylių neužtikom nei vieno kaimo, kurs turėtų nors 100 gyventojų. Per'
visų tų pįotų tęsiasi žemos sausos žolės
lygios pievos - tyrlaukiai - daugely vie
tų išraižytos stačiais kaip siena, staigiai
išlindusiais plikais minkštos žemės kainak. fitia kalnai ir yra didiioji Blogųjų
Žemių įdomybė. Kokių cia tormų nepa
matai! Vieni riogso kaip galingų tvirto
vių sienos, kiti niukso kaip viduramžių
pilys,\ vėl kiti kelia į padanges savo vir
šūnes, visiškai panašias į išmislingai iš
karpytus bažnyčių bokštus, o abelnai dauguma šių kalnų yra panašus į indusų
mystiškasias# žinyčias, su nesuskaitomais
bokštais ir bokšteliais. Tai gamtos arkitekforių darbas: lietaus ir vėjo. Mes pasilipėjom ant kranto vienos tokįos jinyčios ir nusitraukėm -keletu vaizdų. Tik
mano žmona bijojo aukščiau lipti, nes
girdi šje kalnai minkšti, ne tokie kaip
Šveicarijoj ar Franci joj, sako gali lūžti,
o ji būtinai nori gyvą pasiekti nors Yelloustono Parką.
Blogosios Žemės yra blogos tik nuo-

latiniam žmonių gyvenimui, tad ir stovi
L beveik tuščios. Bet pervažiuoti jos ne
vien įdomios, bet ir ne blogos: per jas
eina geras kelias ir kai sausas, tai visai
patogus greitam važiavimui: nuo pietų
iki vakaro mes padarėm net 160 mylių,
/ k a s mums retai pasiseka,
"
**&.
raudonasiM
Birželio 28 d. apsinakvojom Eapid
€ity (6,000 gyv.). Tai didžiausias šio pla
taus krafcto> miestas, skaitomas vartais
į Juoduosius Kalnus. Atvykę šio miestą
šetravietėn radom" daugybę automobilių
ir šėtrų iš daugelio AmeriU-nc Hraštųr
Vieni vaduoja vienur, kiti kitur, \tet vi
si užkliudė šį miestelį, nes iš jo skirstosi
keliai į visas puses. Čia pernakvoję, hir*
želio 29 d, apžiūrėjom miestelį. Kasyklų
Mokyklos geologijos muzejų ir leidomės
tiesiog į pietus, į garsųjį karštų vande
nų kurortų Hot Springs (Karštieji šalti
niai arba indėniškai Minnekahta).

(Bus daugiau).
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pitieio 16 dieną š. m. Mūsų. į Žmogui būti sveikam gelb- džiagos gamybose, iš jų 100,kolonija rengiasi
parūpinti sti linksmas būdas, pilnas sa- 000 dirbo amuniciją.
100 rinkikių. Kas tas pa vo* kaimynais pasitikėjimą*,
X Įvedimas naujų - leng
vyks mus kolonijai, tai jau gryna sąžinė ir gyvas tikėji vai valdomų, mašinų, mažas
bažnyčioj ^surinktos
auko9
nėra abejonės, nes vien šv. mas.
šeimynoj uždarbis, trukumos
našlaičiams. Aukauvo šie ge
Petronėlės draugija jau turi
Persivalgymas yra liga. Del- mokslo sistemoj, va\kų noras
raširdžiai :
30 rinkikių, kurios žada pa
to visuomet verčiau neprivai- but ekonomiškai rieprigulmin
K. Radavieienė
$1L00 švęst tą dieną labdarybei.
gyti, negu persikimšus sirgti. gaiš, darbdavių noras pigių
N N
m no
Kitos draugijos kaip: Ne
darbininkų, ir tamsumas bei^
Aguona.
Serenis
5.00 kalto Prasidėjimo Panelės
guodumas tėvų - yra svarKaz. Gruzdys
3.00'A
Švenčiausios, panelių draugi
biausės priežastys vaikų darV. P. Bitinai
2.00 ja, Vyčių 16 kuopa yra pasi 'X 3918 metais S. V. dirbo
1,266,000 moterų kariškos me- bo.
Po $1.00: A. Gedeikis, J. ryžusios prie Šįos progos sa
Sudas, A. Latkus, T. Pikeliu- vo nelaimingiemsiems patar
tė, K. Remeikis, M. Ganaitė, nauti. Kit^s draugijos irgi gir
A. Auškalnis, J. Pavienė, K. dėjau,* kad ruošiasi prie šio la
Vickiųtė, W.," O. Petrokieuė, bai svarbaus darbo.
A. Bruknis, B. Kuprienė, O. Bridgeporto aukų rinkėjos
Žilinskaitė, A. Aukškalnis, M. bus pavaišinamos po antrašu
Jatuzis, R. Zivatkauskienė, O. 3351 Auburn Ave., taigi lai
Daugirda, V. Lukošienė, J. būna visoms iš kalno žinoma,
Smukšta, A. Brožis, S. Am- kad minėtoj vietoj ant pirmų
brožienė, O. Augaitė, N. N. lubų bus galima visoms rinkė
Kiti savo pavardžių nedavė. joms pasistiprinti.
Su smulkiomis aukomis su- Taipgi biznierius Krutulis,
aukauta $70.00. Išlaidų nėra. didis Labdarybės
rėmėjas,
Širdingai ačių aukavusiems pasižadėjo savomis spėkomis
<<JZ"AD sudarius labiau tobula susivienijimą", tat buvo pair gerb. kun. Ig. Albavieiui surasti 10 rinkikių.
* » grindinė mintis pasakyta tų žmonių kurie rašė Jungti
už paraginimą dėt aukas lab
nių Valstijų konstituciją,. Jų uždaviniu buvo, kad sujungus
Bridgeportietis.
visas tas dalis kurias jie atstovauja, į politinę vienatą kur)
darybei.
galėtų valkti pasekmingai del patarnavimo žmoi*hj.
Jei butų kokių klaidų, tai MILIONAI ŽMONIŲ SERGA
Panašus uždavinys buvo pakeltas vienu' amžiįvni vėliau del
organizatorių Amerikos to'efonų 'patarnavimo.
Daleidimas
malonėkite pranešt.
pagal pirmą patentą buvo išduotas atskiroms kompanijoms ku
S. Jucevičius,
Žmogui sveikata yra neaprios buvo apsiėmusios patarnauti vietose. "Kad sudarius la
biau tobulą susivienijimą" tų visų kompanijų, tai buvo per
1822 So. Ruble Si kainuojamas dalykas. To da-'
matoma iš pat pradžių, kad sutelkus dldžiaus} ir geriąusj pa
tarnavimą žmonėms ir paskiau pradėta planuoti Bell Systelyko vertė tik tuomet supran-}
mos Struktūra.
IŠTIESK NAŠLAIČIAMS tama, kuomet žmogus jo ne-'
ftl organizacija gyvuoja šiandien taip kaip W buvo suorga
PAGELBOS RANKĄ.
betenka.
nizuota iš sykio — grupė kompanijų, kiekviena turi savo
individuališkumą ir kiekviena tarnauja vietos reikalams, bet
Yra įrodytas faktas, kad S. Į
visos tos kompanijos yra sujungtos J vieną susivienijimą, kad
suteikus visai šaliai abelną ir gerą patarnavimą.
Paprastai prisimink kam Valstybėse kasdien serga 3
apie Labdarybę tai jie lik milionai žmonių. Vieni jų ser
ILLINOIS BELL TELEPHONE CO.
spiauna į šalį ir su tavim nei ga lengviau, kiti pavojingiau.
BELL SYSTEM
kalbėti nenori. Prisimyk apie Bet didžiuma jų serga dažOne Policy > One Syttem * Vniversal Service
Labdarybę kokiam jaunikai niausią iš apsileidimo, neatsi.—
čiui, tai jis tau, kad pagiedos žiurėjimo į savo sveikatą ir
38
tai stebėtis reikės. O kodėl jos nebranginimo.
taip yra? Ar jau mūsų jau Žinovai tvirtina, kad jei
nuolių širdys j akmenis pa pavieniai asmenys pilnai pri
virto? Ne, taip yra už tatai, silaikytų hygienos ir gyventų
kad mūsų jaunuoliai papras gydytojų nurodymais ir pa
tai nieko nežino apie Labda- gal iaus suprastų atsargumo
Kaip įeinate musŲ bankon Juo jaus
rybe. Daug yra mūsų jauni- reikalingumą, sergančių skaikaičių, kurie dar visai nei ne- eius kasdien sumažėtų vienu
jaučate tą atmosfera draugiškumo
girdėjo apie Labdarybės vei- | trečdaliu arba vienu miiionu
ir patarnavmo. Mušu ambicija yra
kiamus darbus.
žmonių. Tuomet kasdien sirg-

DIDELIS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ.

LABDARYBĖS KAMPELIS
LABDARYBĖS ATSIŠAU
KIMAS.
Visas Labdarybės kuopas
taip ir visas moterių draugi
jas prašome prisidėti prie
rinkliavos, kuri įvyks Rug
piučio 16 d., š. m. Atminki
me visi našlaičiu reikalus ir
visi prisidekime prie šios rin
kliavos. Pasekmes šios rinklia
vos priklauso nuo to, kaip
prisirengsime prie jos, kiek
rinkikių pastatysime į frontą.
Taigi draugijas, pavienes ir
visas moteris ir merginas
prašome prisidėti prie šio
prakilnaus darbo, o džiaugsi
mės jo valsais.
Labd. Centro pirm.
J. Petraitis.
LABDARYBĖS RINKLIAVA
Rugpiučio 16 dieną įvyks
Chicagoj labdarybės rinklia
va. Rinkliava bus tik Lietuvių;
* kolonijose. Butų buvę galima
* gal gauti rinkliavą ir visam
CMcagos mieste, bet atsižvel
giant į tai, kad paskutini kartą kaip buvo duota Lietu
viams rinkliava, buvo labai
mažai rinkikių. Tas j rodė Chicagos miesto valdybai, kad
Lietuviai viso mies*to savo
aukų rinkikėmis apstatyti ne
gali. Žinoma galėtų, bet ne
atsirado užtektinai
kurios
tarm darbui pasišvęstų, ot da
bar jau mes iš tos priežasties
esame Įtariami. Vienok prie
šios progos mums bus galima
gerians pasirodyti. Tada Chicagos miesto valdyba kitaip
manys apie Lietuvius.

Federacija

DRAUGIŠKUMAS
: • ' ! . * » • •

Rinkimui dėžutės ir ženkle
liai yra palikti pas p. graborių Povylą Mažeiką. Taigi vi
sos kuopos yra kviečiamos
pradėti rengtis iš kalno. Kaip Ar galime juos kaltinti" * * * * n e 3 > b e t 2 milionai. Tai
antai, pakviesti kodaugiausiai tai. Niekuomet. Užtai kalti butų didelė atmaina ir žymus
rinkikių, parsivežti j savo jų tėvučiai, kad nepamokina, progresas.
Per praeitu du dešimtme
koloniją dėžučių bei ženklelių, nesupažindina arčiaus jų su
žodžiu sakant, daryti viską, Labdarybe. Dažnai tėveliai su čius medicinos mokslas atliko
kas galima prie gero prisiren ašaromis sako: "Oigi Dievulė didelį progresą nes t prailgino
gimo, prie šios rinkliavos. liau tu mano, liepiau vaikeliui žmogui gyvenimą. Kuomet se
Jeigu mes gerai prisirengsi prisirašyti prie 'Labdarybės, niau ėplamas žmogaus gyve
me, tai beabejonės mūsų dar siunčiau į susirinkimus, bet nimas skaitėsi 45 metai, šian
bas bus pasekmingas, bei mū jis neklausė, nėjo". Tėveli* die jau yra 58 metai. Ateity
sų direktoriai bus drąsesni šį Mamutė, tair čia dar neviska?. žmonės dar ilgiau galės gy
metą pradėti namą statyti. Negana tik liepti savo vaikui venti. Ypač gyvenimas bus
ę Nekurios Bridgeporto drau dirbti gerus darbus; na, sa žymiai prailgintas, kuomet
gijos, kaip štai: šv. Petronėlė*? kykime, prigulėti prie Labda bus rasta priemonių j širdies
parodė gražų pavyzdį, darbuo rybės, bet tavo priedermė yra ligą naikinti ir vėžio ligai pa
jantis tos draugijos pirm. p. atsivesti juos į susirinkimus ir daryti galą. Mokslininkai tuo
Bitautienei ir viee-pirm. p. dirbti gerus darbus kartu su klausimu darbuojasi.
Maziliauskienei, ši draugija jais. Nes jai tu tik liepsi, o
žinoma, kad ameriko
pati pirmutinė pasižadėjo sto-jpats taip nedarysi, tai viskas nus dažnai visokios ligos pa
ti j darbą Rugpiučio 16 dieną. veltui. Nes jau tas yra seniai gauna dėlto, kad jie neatatinPrie išgavimo šios dienos patirta, pavyzdžiui kurie tė kamai vartoja maistą ir dau
daug prisidėjo ponas Sireikis, vai patys neidami Bažnyčion, gelis kiek* reikiant neišmiega.
ir 11 wardo Aldermonas p. J. bei prie sakramentų bet siun Taip yra dėlto, kad čia vis
Wilsonas. Kaip ponas Sireikis čia savo vaikus. Tai jau tas kas su nepaprasta paskuba
taip p. ir Wilsonas Lietuvių yra seniai patirta koki iš jų daroma. Viskas per dienų-die
reikalų neikuomet nepamirš bus Bažnyčios jnariai. Taip nas eina greitai, galvatrūk
ta, ypač jie daug prijaučia pat ir čia, kad jeigu patys tė čiais. To reikalauja ameriko
Labdarybei. Mes Labdariai vai prie Labdarybės neprigu niškas įprotis ir pat s ameri
privalome nepamiršti tokių lėdami arba visai jon domės koniškas "business". "Tad
žmonių.
nekreipdami, tikisi, kad jų nusilpusį žmogų greitai paTaigi visi į darbą iš kalno vaikai prie jos prigulėtų, tai I g a ųna įvairios ligos,
rengtis prie Labdarybės die jau mes žinome, kokie bus iŠ!
B e t toli blogiau y r a ir t a s
nos, o jeigu visi iš kalno reng jų Labdarybės nariai. Jie ta i
įprotis, kuomet susirgęs žmo
simės, tai nėra ne jokios abe ps greičiaus "Zlazdariai", o'
gus vilkina šaukti gydytoją ir
jonės, kad mūsų darbas duos ne labdariai.
tikisi pats bė pasalinės pagel'-*—tdaug vaisių.
bos pasveikti. Stipraus sudėji
IŠ BRIDGEPORTO.
Labdarys.
mo žmonės gal ir neapsigauBridgeporto kolonija jau na savo tuo pasitikėjimu. Bet
IŠ 18 KOLONUOS.
rengiasi
prie
Labdarybės silpnuosius tas pasitikėjimas
Dievo
Apveizdos parap. rinkliavos, kuri įvyks Rug- apvilia.
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įgyti ir palaikyti draugus su mūsų
draugiška pagelba ir tarnavimu.
P-lė Jonikiute mūsų Lietuvė rašti
ninkė prie No. 12 langelio maloniai
paaiškins apie patarnavimą banki
niais reikalais.
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PAVELYKITE MUMS INVESTUOTI JŪSŲ PINIGUS
J APSAUGOTUS

P I R M U S MORGIČIUS
kurie mokės šeštą nuošimtį. Mes visuomet prisiren
gia aprupyti jūsų atliekamus pinigus. Priimame nuo
$500 augsčiau.

'

CICERO STATE BANK

Cicero Avenue 8C 25th Street

Cicero, 111.

1 Kelionė Aplink Pasauli per BQ d. Vertė Balčikonis $1.25,
2 Žaidimų Vainikas, Matas Grigonis
3 Į Aukso Sali, Apysaka

60c.
40p.

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19.

Žmogus ir Gyvuolys, Kun. Pr. Bučys
Karalienes Prižadas, Verte J. Tarvidas
Paaugusių' Žmonių knygelė, Vysk. M. Valantiejus
Išpažinties Paslaptis, B. Kasaitis
Limpamosios ligos, Paraše D-ras A. Vileišis
Apie Apšvietą, Kun. Pr. Bučys
Katedros Dainius, J. AUen
Gėlių pintinėlė, Apysakėle Kun. V. Ambraziejus ..
Marike, Parašė Vargšas
Broliukui -- Dobilėliui, Kupranas
Lietuvių literatūros isto. konspekto Clirestometrija
Trumpas Žemės Aprašymas, S. Mečiaus
Lietuvos žemes valdymo istorija (iki lenkmečių) P.rJ.
Planetos ir Žvaigždes, J. Gerutis
Disputai su Biblistais
r
Iš Adomo Mickevičiaus raštų M. Biržiška

30c.
50e.
33c.
75c.
30c.
25c.
20c.
20c.
15c.
20c.
50c.
35c.
30c.
30c.
15c.
50c.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Lietuvos visuomenes ir teisės istorija Paraše A. J. 80c.
Aplink Baltija, Vaižganto
30c.
Trigonometrija Pilnas sistemat. kursas A. Jakštas $1.00
Botanikos Vadovėlis, Vertė V. Vilkaitis
50c.
Ekspresionizmas Dailėje ir Poezijoje, A. Jakštas .. 25c.
GamtGs Prilyginikai Liet. dainuose ir raudose, B. M. 35c.
Baudonoji Vėliava Solializmo Rojaus Vaizdeliai, St. T.
Pavasario Balsai M. Mačiulis
'
75c.
Jono Biliūno Rastai apysakos ir eilės
.....
$1X0
Sociologija, Trumpas to moks. Vad. Prof. kun. Šaulys-35c.
Mūsų Jaunuomenės Idealai, Pr. Penkauskas . . . . . ' . 20c.
Demokratija, Parašė Kun. D-ras A. Maliauskas $1.00
Vargo Mokyklai, Būrelio Mokytojų rinkinys I
80c. •
Žemaitis Rastai, Apsakymėliai
$1.50
Lietuvos Atgijimas Dr. J. Totoraitis ...."
. . . . 35c.
Žmogaus Tikslas, Devinips Konferencijos Kun. Pr. J. 50c.
Lietuvių Dainų liter. Istorija knyg. I M. Biržiškos 60c.
Bludas arba Lietuva bilvusibs JRpsijos revoliucijos
,
mete Romanas J. Dobilas
$1.75

38 Dainava Literatūros ir Dailės lapai pirma knyga
Vilkolakio leidinis 1920 m
39 Sunkiaisiais Laikais (iš Mano atsiminomų) A.
Rucevičius

45c.

40 Kauno, Albumas nori žinoti, gražuma miesto, gauk
šita albumą, o žinosi Kauna kaip ant delnos, visa
miestą
i

75c.

55c.

41 Gyvenimas Šventųjų, surasi ta del kiekvienos dieno
per visus metus, Juozapo Žavadzkio Vilniuje, gra
žiais apdarais kaina
$5.00
42 Naujasis Testamentas Mūsų Viešpaties Jėzaus
Kristaus, gerais apdarais
$1.25

4150 SOUTH HALSTED STREET
n

Įvairios Knygos.

DVASIŠKO TURINIO, KNYGOS.

THE STŪCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK

m

PAPIGINTOMIS KAINOMIS.

XI

43
44
45
46
47
48

Apie Kristaus Sekimo, Šv. Tomo iš Kempio
$1.20
Sveika Karalienė, Verte J. B.
75c.
Švpnč. Sakramento Adoracijos Vadovėlis
30c.
Apie Katalikų Tikybos Tikrybę Parašė M. M. T. . . 30c.
Tegul bus pagarbintas, Švcnč. Sakramentas Ador. 40c.
Gy^nimas Šv. Stanislovo Kostka ..Vertė M. M. T. 20c.

49 Legendos ir Pasakojimas Apie Kūdikėlį Jėzų Verte
Kun. V. Kulikauskas
'.

50c.

50
51
52
53
54
55
56
57

Apeigos'Katalikų Bažnyčios Parašė J. Gerutis . . . . 50c.
Šv. Jonas Berchmans ir Šv. Ignacas Loyola 1 knyga 30c.
Evangelio skaitomos Viešp. dienomis ir Šventad. $1.00
Dievo Karalystė Jumyse yra verte Kun. P. L
20<\
Dvasiškoji iškalba, kun. D-ro K. Jauniaus .'
25c.
Katalikų Tikyba sulig Apašt. sud. kun. Pr. Bučys 75c.
Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas vertė Kun. V. K. 20c.
Šv. Pranciškaus Saleziečio Dvasia I ir II tomas .. 60c.
P. S. Perkanti nemažiau kaip už penkias dolerius, duoda
me 25% nuošimti, tai yra Ano vieno Doleriaus, 25c. nukidžiame, išėmus Šv. Gyvenimą.
Reikalaukit tuojaus:

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY %AVE.

CHICAGO, ILL.
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ktas, kad nepelnyta nuojrcl*
nų daugiaua negu tas, kuris
'bijodamas, kad žmonės jį ne
persekiotų, laikosi tų paseilė
jusių senovės prietarų, buk
ju
padėtis
nepagerėtų.
Atsi
SAUGOKIME VAIKUS
be svaigalų negalimą turėti
rastų dar daugiau liuosai gę- svetingumo. Karnai pats Die
Jaunas švelnus medelis bi- 'riančių svaigalus, dar dau- vas butų per angelą įsakęs
žmogžudžių Samsano motinai abątinencijosi kaitros, iššąla žiemos šal giau padidėtų
čiams užėjus nuolatos reika skaičių*...
ją, kuomet ii buvo nėščia ir
Alkolio garbintojai ruošia penėjo Samsoną? J a i nors
lauja tinkamos priežiūros ir
tilf tokioms apystovoms esant kibliai Amerikos šaliai vergu be pasigėrimo nėra nuodė
jaunas medelis gerai tarps vės pančius, kultūros smuki mes . tam kas tvarkiai geria,
mą, piliečių sunykimų. Mums tečiaua aišku, kad be gerų
ta.
Panašiai yra ir~ su jaunu lietuviams tas ypač reikia at darbų, be dorybių negalima
žmogaus organizmu.' Žmo siminti. Išlaikykime mes sa užpelnyti amžinosios laimės
gaus kūnas yra švelnus, jaut vo jaunime, vaikučius, visą taipat kaip ir nesisaugoja*n t
rus dalykas. Jisai reikalauja, laiką tikrais blaivininkais, nuodėmės. Nor§ abstinentas,
kiek
pagalėdami atsikratęs prie gėrimų pajun
ypač iš pat mažumc;is tinka duokime
N
mos geros priežiūrose Moti jiems daugiau mokslo, duoki kimo, neturi pagundos prie
nos gerai žiuo kas atsitiktų me jų sumanumui ir jėgoms gėrimo, tečiaus, norėdamas
su jaunučiu jos kūdikiu, jeigu tinkamo darbo, o susilauksi- ištverti, turi dar daugiaua
tik neprižiūrėta jo. Motinos jne dienos, kad busime kitoms Į persekiojimą, aųkentėti nuo
rūpinasi išauginti savo vai Amerikos tautinėms grupėms tUf k u r i e - g e r i a i r ^ užpuldikučius* sveikus kūnu ir siela. kilnus apšviestųjų žmonių p a - ' n ė j a n u o j a t o s — tai Jis įr pcl
«Taip jos rūpinasi, bet deja! vyzdis.
no nuopelnus. Jeigu be svai
dažnai netinkamu būdu. Sto
Dabar yra atostogų metas. gale nei vienas žmogus nega
riems išsišakojusiems % me
Tėvams reikia daugiau negu lėtų gyventi, tai gal tvarkusis
džiams mažai kenkia viepia ki
nuopelnų
kitu laiku apsaugoti savo vai gėrikas daugiau
ta šaknis ėdanti kirmėlaitė,
kučius nuo blogos gatvės įta gautų, bet dabar matome at
ar jų lapus apipuolusieji vab kos, reikia daugiau jiems pa virkščiai, kad be jų ilgiau ir
zdžiai, — medis pergali juos. rudyti blaivybės pavyzdžių. ] smagiau gyvenama, mokslas
Kitaip yra su jaunu medeliu, Nedukite savo
vaikučiams į aiškiai tai parodo. Bet tai tik
— jisai nuskursta, sunyksta nuodu! Neduokite jiems ra-Į taip rodosi buk tvarkieji t e 
ir išsdžiuna. Lygiai taip yra gauti svaigalų, ,nenaikinkite "rik^i niekuomet .nepasigeriair su žmonėmis.
savo vaikučių dvasinių jėgų. tiktai jie patys nenori pripa
Jeigu alkolio nuodai pasi Nuo jųs Tėvai ir Motinos tas žinti ir jų draugai tik tuomet
baisėtinai veikia į suaugusio priklauso. Saugokite savo vai pripažysta girtu, kuomet be
žmogaus kūną, tai tuo dides kučius nuo gręsenčio jiems pagelboa negali vaikščioti.
nės žalos padaro jaunučio kū pavojaus!
Abstinentas.
dikio kūnelyje. Matome daž
D-~ras AT. M.
nai sunykusių, paliegusių, s ii
LIETUVOJE
*pn,ų vaikučių bebėginėjant
ABSTINENTAS AR C CciAV
gatvėmis. Jie apskurę, apdris
Luokė, Telšių apskr. Pra
BLAIVININKAS?
kc, sunykę. Ką galime apie
deda susiprasti. Luokės " Pa
juos mes pasakyti net nei jų
Kartą man teko disputuoti vasario' kuopoje įsisteigė ab
tėvelių nepažinodami? Galime su tūlu inteligaiitu teologu, stinentų sekcija, kurios pirpasakyti, kad tie vaikučiai, kuri* išsireiškė buk -tvarku- niininkas Juozas Bogužas Ma
jei&u tik nėra pilni našlai sis svaigalų naudotojas dau žeikių prog. VI' "kl.',' tnokįhys.
čiai ,turi labai .nerūpestingus giau užpelno nuopelnų, negu Jo triūsu ir darbuote buvo su
savo tėvelius, kurie patys ge abstinentas, kuris atpratęs ir rengta keletas paskaitų apie
ria svaigalus ir kad tų svai užmiršęs svaigalų skonį, netu alkolį. Narių prisirašė apie
galų savo vaikučiams bent ri jokios pagundos, su kuria 13. Literatūros, kol kas mažai
kartais teikia enpavydėdaini. jam prisieitų kovoti, o be ko teturime, bet stengiamasi įsi
ūti. ?
Daug dirksni.ų ligų įgauna vos negali tikėtis nuopelnų.
. suaugusieji nuo aikolini^ nuo
Teisus išrišimas šito klau
Klišiai Panemunėlio valšč.
du, dar daugiau nesuaugusie simo priklauso prie afcmens
Mūsų sodžiaus jaunimas š. m.
ji. Ketas atsitikimas, kad gir
vidujinio tikslo arba inteuei- i$egaUa
^
3 d ^
p„
tuoklių tėvų butų sveikas kū
jos, jei su gera intencija iš J Q I U > y n u i m 8 W engė vadikis. Alkolikų sunųs ir duk
visų pusiu kas susituri ar tik L
w
vaidiuilaaig.
B uvo
terys dažnai lieka liisterikai.
nuo pasigėrimo, ar pil»ai' v a i d i naroą « < A u u t ė 8 j a u n i .
Stebimės kaip Amerikoje nuo gurkšnojimo avaigalfų, vie ^ „ g a k y t a g r a ž į ų e i l ė r a g .
praplitę yra įvairiausių - nie nas ir kitas i sulig savo įsiti
kšų lizdai, kaip čia pilna yra kinimų gali pelnyti nuopel čių. Vakarėlin buvo susirinkę
valkata, niekšų, žmogžudžių nus, ir jų laipsnis taipat pri gražios publikos. "Gražiai el
visoje valstijoje. *Taip tas y- guli tik nuo gerumo intenci gtasi/ girtu nebuvo matyti ir
su žiburiu. Vakarėlio vedėju
ra faktas, tas yra išdava ne- jos. Bet gerai intencijai vis
bqvo Jonas Mykolaitis, kų tik
vien netinkamo Amerikos jau tiek mažiau gali rastis vietos
nesenai gryž^s iš kariuome
nuomenės auklėjimo, bet irgi asmenyje, kuria geria, o aiš%
nėg J i s y p a b ] a i v u s ir t i k r a s
didelėj dalyje kaltas čia alko- kus dalykas, kad geriu nore- ^
bfttinetliag> ^ į
rengėjai
a.
lis. Nors mes gyvename svai damas pamėgti daugiau savo
čįų jam taria už tai. Mūsų
galų uždraudimo laikais, nois draugams negu Dievui. O ab
sodžius gyvuoja. Klišių Jonas
tuos svaigalus visa tauta sau stinentui daug mažiau pavo
——
begalo didele balsuotojų% dau jaus gali atsirasti, kad jis
Mažeikiai. Geg. 2-i ir 25 d.
guma svaigalus vartoti užsi- susilaikytų pilnai nuo svaiga prie Mažeikių apskr. priešaldraudė, bet štai visi pakam lų norėdamas pacuėgti žmo koiinio biuro tapo suruošti
piai knibždėte knibžda alko nėms, nes dar mažai randa dvidieniniai priešalkoliniai or
lio garbintojų, jaunimo gadin si tokių, kurie nori ir stengia-1 ganizacinio pobūdžio kursai
tojų, kurie neva demokratįn- si jį sekti. įGerosios intenci- biuro bendradarbiams, Blaivy
gumo skraiste prisidengę, jos taisyklė yra gorėti tiktai oės Dr-jos skyrių atstovams
skelbia, rekliamuoja kur tik pačiam Dievui pamėgti, o ne ir abstinentų sekcijų darbuo
gali alkolio laisvą vartojimą. žmonėms; ir norėti kad ir ki tojams bei vadams. Letoc/jaa
Slaptiems dektindariams jie ti sektų gera pavyzdį, sulyg skaitė ^Blaivybės Centro atsių
geriausiusbudu pasitarnauja, Kristaus žodžių: <<Taip#tegul sti lektoriai. Klausytojais bu
bet visuomenei ir jos ateičiai šviečia jūsų šviesa pas žmo- [vo daugiausia abstinentai mo
daro didelės žalos.
nes, idant maytų jūsų gerus ifcsleiviai, kuris &uo klausimu
Jeigu . uždraudimo latruose darbus ir garbingų jūsų Tė yra labiausia suinteresuoti.
priviso tiek daug žinogžudžįų, vų, kuris yra danguje." (Mat. Kursams pasibaigus iš jų ke
valkatų ir niekšų, tai kas bu V. 16). Kas tokia Intencija letas raštų pasižadėjo būti
tų jeigu visiškai laistai alko užsiduoda susilaikyti
nuo biuro sandarbinatois ir viso
lio garbiptojai galėtų siųlyti svaigalų, kad Dievui patiktų mis jėgomis abstinenciją plasavo padarytuosius nuodus! ir kad savo geru pavyzdžiu tinti.
.Visiems aišku, kad tuo atve- šviestų kitiems, negalimas dai į f r Mažeikieti**

9, 19&

V "

Plauke laivas per jūružę,
Mums aivesdamas svečių...
Riversidėje - giružėj
Susiejo daug genčių.

v

Plaukia dainos iš krutinės,
Juokias vyrai ik ausų,
Kepa paršų gaspadinės,
Skrend "balones" iš dausų.''

Ei, drauguži,
Paskubekim;
Fordą ėmę
Tuoj nulėkim
u
Laivo' • pik nika n.

Tūkstantinės
Minios šaukia
Imbirini
Skaniai maukia
"Laivo*' piknike.

Leidžias saulė, mėnuo teka.
Muša "st^reikerį" lauke...
Ch^cagiečiai žmonės šneka
Daug yr dyVų piknike.

*

•

.

Daug prie baro
Džiaugsmo semia
Biznį daro
"Laivų' J remia
Visi bus ir aš.

^

11

NAITONAL GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILLINOIS
Piknike Pradžia 10 v. ryte
•-'ll ' : . * < " 1

"*•
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D R A U G H S

Ketvirtadienis, Liepos 9, 1 9 $

LIETUVIAI AMERIKOJE

vakare, apie 8 vai, gyvenanti
_ i. ^7fV\
U_., .
Cit
• - - -* ~ . . .
ant
709 Cbtroug
St., savo
na
me, tapo nušauta lietuvio, Leono Eipįnskio žmona - Pauli
na Ripdnskiene. - Ji užlai
kė valgykla prič savq namo.
Jo s vyras tuom laiku buvo iš
ėjęs į maudykla o du sunu
buvo nusirengę eit gult. Tik
staiga pasigirdo virtuvėj mo
tinos kliksmas minėtu sunu
atbėgusiu į virtuvę atrado mo
tina ant grindų kraujuose pa-

msassmm
-sštai ir ginčų priežastis. Ir j ' X Šiandien apskaitiiuoja-

•

•

1

•

i.'

w

^^

i

jei palei patį ž e m g a l į t e k * i m a ^
12,000,000 moterų
rasti sausžemius, ginčai del
jų turės padidėti, o jei kaip, dirba įvairiose išdirbystėse.
i0
l piinas Sodalici os
tai dar galės kilti ir kova.
X Amerikos turtas siekia
(Vaikeliu Marijos) narei, gaPertat kiekviena valstybe
I vo medalius ir prieme diploapi^ 250,000,000,000 dolerių,
I
i
Pikniku.
darbuojasi siųsti į žemgalį
Jau gan ilga* laikas kaip •.mus. Žmonės verkė &džiaugekspedicijas įr surastus sau tautinės ineigos Siekia nuo
neteko pamatyti laikraščiuose snio žiūrėdami į savo dukreles
sumų plotus sau u^regisetruo- 40,000,000,000
iki
60,000,apio Šv. Jurgio parapijom ir i tokį puikų būrį mergai
ti.
čių,
klūpant
prie
altoriaus
000,000 dolerių.
veikime. Visi parapijoiiys BU
Dar
nieko
neatrasta,
bet
kleb. kun. Čižaušku sparčiai baitai pasipuošę ir prižadant
štai Roohefellerio Fundacijos
darbuojasi. Birželio 14 d. j- savo globėjai, Marijai, tar
Rcmkite tuos profesiona
ekspertai jau turi apskaitė,
Ypač kuomet visas ejo
vyko parapijos piknikas, kuris nauti.
prie Dievo stalo i r priėmė | P M w * atvykus pasauktai
^
^
t[ lus,
biznierius kurie pawigerai pasisekė, pelno atnešė Augšeiausj i savo širdis.
j P ^ U a i ir besirengiant vesti ^
^ ^
s a u g i e m h ? v a m E . naši ''jH-augo'' dienrašty!
su lioterija apie šešiolika šim
Vaikinai irgi nemiega, kle- l Hgom^ ji
raire.
^^^
Hg. a r t i m i a u | i i ų
apgy.
tų tlolerių. Didelė garbe pri bonas sutverė - Šventojo^Var-J Kas jų peršovė, iki šiol dar v e n t ų v i e t ų S a k o > t a g a t g i e i _
klauso klebonui ir gaspado- d© Dr.", (Holy Name Soeie^ne susekta. Mūsų kolonijoj
tų 30 milionų doldrių. Tais
riams: Paurazienei ir Dauno- ty). Iš pirmo karto "klebonui1 šie metai nelaimingi, nes tų
vamzdžiais butų traukiamas
rui, kurie sunkiai darbavosi, paraginus prisirašė virš dvi- nelaimių jau ir perdaug.
Slapto* {
Ligos
žibalas. Kas link anglių, tai
kad , viskas gerai pavyktų.
A.
A.
Paulina
buvo
dora
dešimts narių. Jie irgi £agal
Ligos
užkrečiamos
jų transportacija iš tenai neJaunimas.
įstatų prižadėjo priimti Augš moteriv daug kartų p a s i d a r - j ; ^ i m o k e ' t n Be"t v i e t o j e ang Gydomos ceiianstu Ir pasekmingtmisiu metodu
Jaunimas labai gražiai stip eiausj kas mėnesį.
buodavo ir del bažnyčios. Pri- lys butų deginamos ir tuo
Nauji Araphenamlne ir Luescide
rėja ir savo puikiais pavyz
Labai džiaugiasi tėveliai, gulėjo prie parapijos ir prie būdu butų gaminama elektra,
dymo m Ilgu,
k
e
l
i
jis galėjo atdžiais kitas parapijas nuste kad yra parapijo nors d v i j
u "dr-jy. Todėl, pirmadie- kuri vielomis galėtų siekti
gydymai
yra
bina. Štai geg. 31 d., per su jaunimuj bažnytines draugijos n.v> Liepos 6 d:,'tapo iš Sv.
geriausi ir tfcKanada ir S. Valstybės.
ma įvyko gražios iškilmės,' kurios atneš jų vaikeliam r t ) tro bažnyčios, katalikiškai,
kriaušis išgy
Bet
tai
vis
tik
spėjimai,
dymas
nuo
apie šešiasdešimts mergaičių naudį. Patarčiau, kad dau- palaidota ant šrV Jurgio kapikraujo
suiri
teorijos, projektai. Tečiaus at
mu ir Sifilio.
giau jaunimo prisirašytų prie mų.
eity jie gali but įkūnyti prakr
Del labai di
Pranas.
šių draugijų, t. y., mergaitėms
tikon.
delio skaičiaus
1
"Vaikelių Marijos Dr,", vaiatsilankymo
ligoniij
pas
Kap.
Amuncįsen
nieko
ypa
k i m o * "Šv. Vardo Dr. ', „ei
NASHUA, N. H.
Dr B. M. Koss
Dr. Ross gyrri^lėti pri, kokių kliul.ų.
" " " " V f t l P* " •
tinga nerado savo kelionėj. Da 15 S. Dcarborn bi piginti
kainas
t**r
(John Bagdziunas Borden)
kurie tik barnius ir kalbas
bar bus laukiama, ką ras a- nuo
Kaip priežodis s#ko, '\koks
LIETUVIS ADVOKATAS
nešioja ir nieko sielai nei
merikoniška ekspedicija.
' • t W. Wa«hlngton St.. R. 1310
vadas, tokia ir kariuomenė",
Bažnyčiai neatneša.
Telephonc Dcarborn 894«
5E^^-^
ssn
IKI
ir
ištikrųjų
taip
yra.
Taigi
Vakarais: 2151 West 22 St.
Teklė Barauskaitė $1.
Choras.
j lis priežodis,, kaip sykis ir aTelophone Roosevelt 9090
Ds-lel pasekmingų rezultatų ir la
Dievo Apv. par.
Narnu Telefonas RepuhUc 9400
bai
temų kainų, atsilanko labai
Parapijos
clioras gražiai tatinka
vietiniam klebonui
Vincas Laurinaitis $1.
daug žmonių. Tūkstančiai jau yra
gieda. Nors visos mergaitės gerb. kun. jP.' Daniūnui. Apie
pasreikę Ir yra laimingi.
Clinton, Ind.
Dešimtis gydymo
kambarių yra
faunos, bet kuomet užgieda gerb. kun. * Daniuno gerom* J u o z a s G r y b a s ^
paskirta del sergančių.
HPECIALI* GYDYMAS
bažnyčioje, tai tik klausyk. nėra reikalo rašyti, nes ji ge- j A u k a s
UŽ PUSĘ KAINOS
priėmė ir dekuoja.
Girdėjau, kad varg. Medo- rai visi pažįsta, ka$ tik prie!
Gydymas nuo sįžnuodijimo Kraujo,
At-kų S. 'F. Atstovai. Pūslės, Šlapumo ir Chroniškų Ligų
A D V O K A T A S
\
lūs, su klebono pagelba. ren- j jo atsišaukia; kiekvienam is-Į
Viena geriausiai {rengtų InsUtuci11 £ La Salle st. Eoom 2001
^ų del gydymo tų ligų.
giasi prie operetė, "Šventoji tiese SETO ger ą j« ,rank, |r
X S. V . ^ 5 »uoSimti gyfenPasitarimas ir EgzaminacUa Dy
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 4-5
kai.
Reikalaukite
knygelės
del
VAKARAIS:
f
\ T
!»»*•»/*» ««r"|W !»«•"«. ypatingai mo- tojų s u d f t r o fy k u r i e , a b a , Specialių
Ligų.
Duodamos
veltui.
S241 8. Halsted St. Tel. Tardą 0062
rudeny. Ištikcuju. manau %us iksleivius.
Vyrų priėmimo, kambarys, 60« —
7 Iki • v. v. apart Panedelio ir
mažai arba.%b>ai neturi nuo Moterų priėmimo kambarys, 60 S
Fėtajcios
ko pasiklausyti.
visokias kalbas.
~~— Kaip šios kolonijos dvasios savybės, bet jiems priguli tifc S—Kalbame
5 S . Dcarlrtirn St., Kam p. Monroo
Carissima.
vadas geras, taip ir jo vado 59r tautiško turto. Taip vadi
vaujami
parapi jonys geri. nama vidurinė kliasa sudaro |
35 S. Beatfeorn Street
Chloago.
Man tik apsistojus vakaci-|33 nuošimtį visų gyventojų,
Penkias aukštas, Crilly Namas
A D V O K A T A S
joms, pas gerb. kleboną, dar bet tautiško t^urtp jiems pri
SS metai tame M ame
VALANDOS:
nesuspėjus
nei, susipažinti, puola 35%. O- turtingieji su*
Ofisas Dklmtestyj
Atlaidai.
Kasdien nuo 10 ryto iki § vate.
S j»e jau gausiai mane apdova daro tik 2 nuošimtį visų gy- tfedėlioj nuo 10 ryto iki 1 po piet.
29 South La Salle Street
Sekmadieny, liepo* :>
Panedėly, Seredoj ir Su bato j nuo |
K a m baris 5 3 0
l o ryto IKI f vaaare
Į šios lietuvių kolonijos išv. nojo vardo dienoj. P-le Ona ventoju, b«tPwatLško turto
Telefonas Central «3»0
**
Petro bažnyeioj atsibuvo at Bugailaitė vietinės kolonijos (national wealth) jie savinas!
<r
Telefonas Yards 4681
TeL Canal 2055
laidai, kuriuose turėjome ir veikėja ir darbuotoja įteikė
O. 4. P A W
I It V A
Vakarais 3223 S. Halsted St. nepaprasta svečia, da neseniai $20 ir brangias sagutes "euff
X Laike pasaulinio karo

OFTRfilT MiCHIGAN V* *°

^

ADVOKATAI:

D A K T A R Ą

1

'•

m9.\

DU CHARLES SEGU

Dr. A, Račkus

Perkėlė

Gydytojau Ohirurcis, Ob»tetrikas ir Specijahstas
Elektroterapaa.
IŠIMA T0NSILU8 -

saro

oti*ą

po

numeriu

4729 S. Ashland Avc
SPECIJALISTAS
Motera ir YyK| Ligų
Vai.: ryi» nuo 10—1? nuo 2—4
po pietų; nuo 7—8:«0
vakare
Nedėliomis: 1C Iki 12.
DUOTŲ,

Telefonas
t

Mldway

>'

S880

•^

įįmwmmmwmmmammmmmmvm—mmmmmmm*^mmmjmi+*'g*

; Tel. Ganai 0251 vak. Prospect C058

DR. P. L ZALATORIS

sflss

Uetūvls Gydytoju lg
ObirorsM

I Ofisu* atidarytas: Kasdien ano t
ruį.
po *4ct Iki 0 vai. vakaro.
I Medeliomis ir seredomta oflsaa a i d o lytas.

1SS1 So. MasHfij m.
KesJdenciia MOO 8. Arteslan A ve.
Valandos: 10 iki 12 ryte; 1 Iki t
oo Matų; • Iki 8 vakarą.

DR, A. K. RUTKAUSKAS

DR, SERNER, 0. 0.
lietu* is

Aklų

KENOSHA, WIS.

•%• •

bottons,

L

V

4u

k

^

ffT?

i

"

•

'•>

'

'

-

r -

iš Lietuvos atvykunj, Dr. k u n . Į
' ' ^
2° P- ^ » šioj šaly 100,000 moterų .Tolumas nedaro
skirtumo
lė
J
Lintk
J. Vaitkevičių. Gerb. svečias'P"
*
i u t e Hilkinids mokytoju dirto karikų r e i k! - ' l * ^ " , 5 ^ 8 * 5 ^ 1
%m tmm • • p i
šeštadienio vakare ir sekma-1 i n a r š k ^ n m s * ^ ž tokias gausias menių gamybose.
» » mtmm m m'
LIETL-V1S ADVOKATAS
<lovanas
tariu
—•
dienio ryte klausė išpažinčių ir
širdingiausia
S321 W. 22ad St. ar U Ii— ifcl
TelcfoMM Cianai 2542
Specialistai
užsise8 vai. sekmadieny , atgiedojo aHUt L a i i u m ^ D i e v a s aŪyValandos: 9 ryto iki 9 vakaro. 8e
gi,la
ffn
nėjusių
chroniškų
redoj ir pėtnyčioj nuo t r. lai c jg v . mišias ir nasakė dn miikin
* teriopaL
ligų vyru, moterų
• . Veda visokias byla* viauoa* i
±*«c*aa^ u u ^ / U I K I U
Jonas
Zabulionis.
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
•
ir vaikų.
Daktarų
Del vidurių ir k i t | sujudimų
pamokslu. Sumą laikė vietos 1
tus ir padirba vtsekius
Doku
Medikalė I>avM)ratorija.
iš nrleiasties dantų dygimo
mentus, perkant
arba
parduo
DR. HORVAT, DR. WILLING.
kleb.
kun.
S.
By^trais.
Vakare
nėra geresnk>
ir saugaus
dant Lotua, Namus, Farmas ii
AUKOS AT-KŲ NAMAMS.
1»47 \V.i8St., Kampas Bluelsland
vaisto del vaiklTkaip
Biznius. Skolina Pinigus ant plrmišparus * laikė
Milwaukee,
Av^., 2 f 1. Vaiandos i.uo ir iki 8
BM> morgi^iaus \tagvoml»
IŠlyffokasdien. Nedė'ioj nuo t iki 12.
Wis., šv. Gabrieliaus parap.
(Papildymai)
kleb. kun. A. Balinskus,' Pa
WINSLOWS 1 ; * » a » • m
Juozapas Jogminas $57.50 Mas.
mokslą aakė Dr. kun. J. Vait
D L JOHN SIMONAITIS
STRUP
(liet. b. ir % 7.50);
CHIROPRACTOK
kevičius
'
y"
Specializuoju
"rubdowns" del at
i M. PaukstS $60.00 (liet, b. mm
lėtų, Ruinalinių
Nervų,
abelno
Atlaidai buvo puikus nes ir ^r $10);
susilprimo ir kitų ligų gydymas.
1919 South Halsted Street
ADVOKATAS
diena pasitaikė graži. Tik čia
Valandos 6—9 vakare
Ona 2danevičaite $60.00
1M North State Street
» m • — ! « • mtm ^mm mm » » • mtm^mmįį
lieka klausimas, kur buvo šie t(liet. b. ir % $10);
Lietuvis
*SrabortuS;
Telef. State 3225
met
šv.
Petro
dr-ja,
kad
lai-.West
Side.
Vakarais ir nedėlios ryt«:
9914 W. 9Sr4 P»»«e
Dr. RAYMOND J. TH0MA
Chicago, I1L
ke atlaidų bažnyčioj nepasiroJ
3335 S-\ Halsted St.
GYPYTOJAS Ir CHIRURGAS
Jeva
Lecaitė
$5
Patarnauja
lajdoOfisas:
4564 So. Westcrn Ave.
Telefonas Tards 0141
dėl
tuvesa kuopiglausia.
Vai. 1—3 p. p. 7—9 v. v.
Ona Gaidaitė $10Bylos visiose teismuose — Ab
Telef. Republic 7500
Reikale meldžiu at
•
žmogžudyste.
straktai. — Ingaliojimal — Pas
Agota Kairaite $10
ResidenctJa: 9549 Marųuette Rd.
sišaukti, o
mano
kola pinigų 1 ir 2 morgičiarud.
Liepos 3 d., penktadienio Juzefą Šarkienė $2
darbu busite užga
Telef. Prospect 7500
nėdinu.

i JOHN M I N S K A S
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Babies Love It

l

K. JURGELIONIS

l S. 0. LAGHAVVICZ

I

•

•^

Tel. Canal

f

J. P. WAITCHES l
ADVOKATAS
Tel. įPuUnaan «S77

Rosclaad, UI.

10717 Indiana Ave.
M I E S T O

.

O F I S A S

127 N. Dearbom St.
Kambarys
Telefonas

142t

Dearborn

ninav
SPECIALISTAS
egsamlnavojlme abstrakti] ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda
visokius
sudus.

I

CHAS. K. VUOSAITIS
Didiiauses ir geriauses siuvę jei
ant West Sides.
Tunu dideli pasirinkiiija pavasarinių
materijų del vyru ir moterų.
g
NAUJAUSOS MADOS BIUTU
g
Visokiu Stylu
S Padarau ant užsakimo freltai ir gerai
S
Kainos visiems prieinamos.
5 Kreipkitės pas mane del gero patarna0
vimo. Taipgi
1
Valome, dažome ir atnaujiname senus.
CHAS. K. VUOSAITIS
Lietuviu Kraučius
2337 So, Leavitt St.
Chicago, HL
TeL Roosevelt 8832

aan^aHtttaaflstwaflQHtaQQttaaafltstPttwttt.ftagaeeaoaąfi
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AUDITORIUM CAFE
AND

CHOP SUEY
Gera Vieta Pavalgyti
Lietuviškų
ir
Amerikoniškų į
valgių
kitr gražiu ir
tvariu]
Speciali lietuviški pietus papras
toms kainomis nuo 11:10 rytoj
iki 2:00 po plejc-

P. JL PAIsLULIS
Savininkas

3200-02 So, Halsted Street
Tel. Boulevard 6788 "
Atdara Diena ir JSmktį
aiMlllllllfll!lllllfllllUllllltllHIIIIIIIIIH , l

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių imonių
Kereikia daktarui aookotl
AR JUS ESAT IS8IOYD9 NUO
U*SISENftJUSIŲ LIGŲ
Specialistai kraujo ligų
Kraujo Ir šlapumo egzamiaacija
Tiktai 91.
Ligoniai moka tiktai už serumus,
čėpus ir gyduoles
Husų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai
moksliniu bodu
Gydomo kraujo ligas. Inkstus, pū
sle, nenatūralius nubėgimua, silp
numą, purvinguma, reumatizmą ir
visas chroniškas llgaa.
Kalbame lietuviškai

National Health Olinic
1467 W«st MadJson St.
Kampas Paulina S t
Vaiandos nuo 10 iki t vai. vakarą
Nedėlioj 14 iki 1
mm

' *

CHIRURGAS

4442 So. Western Ave.
Teksf. Lafayeae

4149

™ * T T " " • - • • • • • • • p »

•,—

OR. BENEDICr ARON
Ortsas 5801 S. Kedzle Av3. Phone
* Lafayctte 0075. Valandos 2 - 4 v«k.
Reaidencija 9150 W. 49 St.
0410. VnUnaoa ft&
ryto,
iki 8:90 vakarą.

Turėk švarUg. Sveikas aidi
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jei turi aklų uždegimą, jeigu akjt
suvargo, silpnos, skaudtlos arba
ašaroja. Patarimai Dykai.

• • • » • • • • • • • » ,

Akiniai $5 ir augščian
Valandos nuo
Nedėliomis

1 iki i vakaro «
nuo 10 Iki 1

3333 South Halsted Street

'>f*»o TeL Bouievard
Rasld. TeL Drezel 9191

Di». A. A. R O T H
RUHAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moterišką, vyriško
Vaikų ir visų cfaroaišfc* ligų.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Kampas 31st Str.

DK. VA1TUSH, 0 . D. i
Lietuvis Aklu HĮI rlsllit—I
Palengvins akių įtempimą, kas
yra priežastimi skaudėjimo gal- J
vos, svaigulio, aptemimo, nervuotiuno, skaudančius ir uždegusius
karsčius akių, kreivių akių, kata
ro, nemiego, Ir taip te'taus, be
vaistų arba skausmo. N t pervirai- j
na nei akių medikalia n o k s i ą s i
Visuose
atsitikimuose
daromas
egsaminas elektra parodantis ma
žiausias klaidas,
taip pat kaip
j visokias ligas arba nenormali pa
dėjimą, silpnybe
muskulinių aklų. Akiniai padaryti, kuria pri
taikomi sunklausiuoHe atattlklmuo
se. Nauji stikiat įdedami f rėmus,
jei reikalaujama. Stiklai įdėti nuo
numerio ii recepto duoto visiems
ligoniams, ir rėkotdas laikytas vi
sų atsitikimų Netikros akys pri
taikytos. Speclale atyda atkreip
iama
palengvinimui
visų nervų
ligų, kurios paeina nuo erslBimu
svarbių nervų ir smeganų vidurių,
paeinančių nuo nepataisytų aklų
įtempimo, kuomet geras pririnkimas ir nešiojimas akinių paleng
vins padėjlm%. Taipgi arti ir toli
matantiems pagelbėta. Speclale a- '•
tyda atkreipta į mokyklos valkus. ,
Valandos;

nuo

10 r y t o i k i

8

vak

Nedėliomis nuo 9 Iki 1 po pistv
Tai. Boueverd Tfrsl
1545 W'»t 4 T th Street
AKINKI

M

O:

Phone

Roosevelt

Vai.: 1--8 po plet. 7—t rak. N e d
ir Šventadieniais 1 0 — U d.

Mamų Telefonas Yards 1499
Ofiso Tel. Bouievard 9919

- DR A. J. BERTASH
8444 So. Halsted 8 1
Otlso valandos nuo 1 iki S no
aietų ir 4 iki • vakaro

OR. S, B E I S
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
Z — Spinduliai
Ofisas: 9941 W. 22nd St.
Oor. 8. Leavitt St. Tai. Canal 4S99
Rezidencija: 9114 «W. 42nd SL
TeL LafayetU 4949
Valandos: 1—4 4b 7—8 V. f.
Nedėlioj: 1 0 — l t ryte.

Telefonas

Bouievard

1939

Dr, S, A Brenza

AlGAClAn

400S

SO.

ASHLAND

AVEHfU£!

Chicago, 111.
Vai.: 9 ryto iki iŠ piet: 1 po
piet iki 3 po piet, i.-89 vak. iki
»:*• vak.

Fotografas
PAsTSIRVA STIDIO

10

GYDYTOJAS IR

8peelslista«

$5.00

V.. W. RUTKAUSKAS

1)—^B« narkum*,
•>—B« peUi« k s« -»-rna-in.
a>—1*« amiO*,
4)—Be joti j« pavojam
sveikatai,
6)—rncJjemtuJ nereikia mlrgti, gan
taoj vaisyti. Ir «ail eiti 1 dmrhą
F A t i t a O : -GaJ-ctonea" <»kmcnia t » l *rjc) Ir aa-aamiu gfciinaiii ymUd ą«
•IH-racijos, MO tem tikromis moluUakomifl pili— •niaiti bei vaiatais.
Apkurtnalems sasreilna
girdėjimą,
* UySo vtsokiaa ligaa paaekndosai. Ir ji*
yra retkalm daro operaeijaa.
rrofesijonalj pataruavims teikia sava

1411 So. 50 Ave. Cicero, m

$12.00

DR. B. M. ROSS

I
a

JOHN B. BORDEN

A. A. O L I S

j

msam

B"

77»5

OR. K. P. MICZOLL M.D.
2359 S. Westcrn Ave. "Cor. 9< S t
Specialiai \ Gydau Runuitizma.
Vak: Nuo • v. ryte iki 1 v. p. p.
Nuo 5 v. vak. iki f vai. vak.
Ned.: Nuo 0 vai. ryte Iki 1 v. p. p

Dr Marya
Dowiat^Sass

VYRAI GYDYKITĖS
$50.00 Gydimas tik $10.00

Rti pranešimui gydysu vynus už
numažintų kaina f 10.00. ftis pashitymas del trumpo laiko. Tatgi at
eikite šiandien atidėliojimas yra
pavojingas.
S
Ar
sergate?
Ar norite iš
sigydyti?
At
eikite pas ma
ne del pilno
Fiziškos ir La
kalorijos per
žiūrėjimo. Su
žinokite
jūsų
tikrą,
stov{.
Negaišykite
laika pas ki
tus gydytojus
Aš vartoju XRay ir Microdkopa
del
egiaminacljų
Dr.
kurie suranda
W. R. Regtster tikra fMieiastJ
109 N. Dearborn ligų. Mano 35
St. 12-to aukštis jnetų
pasekVisų
sergančių ^"V*
»"*"
vyrų
draugas. kos buvo «»avestoBerganeių
s gydyMano geriausias mS~į
p&liudyjimas yra wv y r ų . A t e i *
mano išgydyti ir jaaniien. Teipatenkintl
pa- „ į n g a s u- gaciental.
bos gydimas.
'HOfi' Europos ltenicdijos ' 9 1 4 '
TLKROS ir PAGERINTOS
Suteiktos del kraujo pagerinimo.
.Ligos kurios buvo negalima isgyJdyti pasiduoda šiame sclentifiškain
gydymui. Aš vartuoju raano gy
dyme naujausius serumus, karveraupJps, antitoksinus, bakterinus,
ir kitus greitai gydančius vststus
kurie gydo neatkratomas ligas t \
trumpa laika. Ateikite
šiandien
del patarimo kuria bus suteiktas
veltui. Valandos 9 ryto iki 6:30
v. v. Utarninkais, Seredoinld ir Su
batos vak. iki 8 v. v. Nedėliomis
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p.
D R W. R. REGISTER
109 K. Dearborn Street,
Paimkit* elevaitorl • iki xt aukščio
CHicago, IIL

K,

i

1797 Weat 47th St.
Valandos nuo 4 Iki U dieną,
• iki 8 vai. vak. Medėliomis
8 iki 9 vaL 94

Dr. A.J. KARALIUS
9aL

Bouievard

9144

Lietuvis Gydytoju
1303 South Morgan Btreat
Camtoagai, m .
^••«

Dr. Maurice Kaho
Gydytojas ir Chirurgas

4631 So. Ashland At*.
TeL Yards 0994
Valandos:
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 10 iki 12 piet
Tel. Bouievard

Or. j . p. Poška
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

3337 South Morgan
Valandos: 9—19 U
Vakarais nuo 7 iki t
CICERO OFISAS:

1243 South 49th Avemue
Telef. Cicero 4676
Vai.: Utarninkais tr Pėtnyčloms
nuo S iki 9 vai. vak.
Vai,
1
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f ATYMAI
ROVOJAMI ĮSTATYMAI
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• 30 labai 1lauksime,

nes geras
.—
žmdj^ųs tai yra visiems ma
Šįmet Illinois legislaturos
lonus, o kitę, tokį žmogų kaip
pravesti nauji įstatymai teis
X p. Andreliunas, Brighton|Garu6k^ tai reiktų gerokai
LIEPOS 9, 1925
muose kovojami. Tiems įsta- ĮParko la&rodininkas, dovano- paieškoti, kad suradus. Mes
CąiCAGO IR APYLINK. tymams norima užginti teiso- jo brangių daiktų "Laivo*' Bridgeportieeiai labai laukia
,
— Nepastovus oras, gali but tumg, tuo pagrindu, kad Cook pikniko laimėjimams. Tai gra me.
Liepos 4, Garueko sunai ir
lietaus ir griausmų; šilčiau. apskritis legislaturoj nepil žus pavyzdys ir kitiems biz
priete- dukrelės, jų namuose surengė
nai reprezentuotas. Gi kuo nieriams, " Laivo''
tėvukui išleistuves (suprise
met šis apskritis reikalavo liams.
TONY GENNA PAŠAUTAS pilnos reprezentacijos, legis- X "Laivo*• piknike, kuris party). Na tai ir buvo pasi
įvyksta Liepos 12 d., kiek gir linksminta. Visi linkėjo p. Ga, Haturos atstovai pasipriešino.
Nežinomi piktadariai vakar
*~ F
kelionės,
dėti, žada būti visa ko gau ruckui laimingos
mirtinai pašovė Tony Genna,
- ^
IfPAITCTO
syje. Ir brangus laimėjimai, linksmų vakaeijų ir laimingo
m
29 m. Tai brolis dviejų neseVfcL imAUBEK
ir puiki muzika, ir skanus ne sugryžimo. Laukia jo sugryžnai nužudytu Miehaei ir An-*'
kandžiai, ir gaivinantieji gėri- t a n t n e v i e n tik jo šeima, bet
gėlo Genna. Dar keli broliai
fTeismo apkaltintas žmogžu mai. Bet kas svarbiausiajai i° draugai ir draugijos.
jįj.0>
Įdis Krauser, kurs laikomas
Draugas.
sekretas. Kas ateis pamatys
Areštuota keletas įtariamų, i apskrities kalėjime, ir kurs ir išgirs.
ULI
WEST PFLLMAN.
Bet nežinia, ar jie tikri žmo-jjau nemažai "trubelio" sukėlė kalėjimo valdybai, vakar | X Vakar iškilmingai palaigžudžiaį
kalėjime mėgino pasikarti. | *>ta a- a - S t - Norvaišas, kurs
ketvirtadieny, liepos 8 d.,
Tony Genna šiuokart, ma
liepos 4 dieną nelaimingai 7:30 vai. vakaį^P. Kareckio
Tečiaus
jam
tas
nevyko,
tyt, įtemptas į spąstus. (Tra
prigėrė, besimaudydamas eže darže, įvyks Šf. Petro ir Po
gedija įvyko G r and gatvėje, nes sargas laiku jį išgelbėjo. le.
Laidotuvėse
dalyvavo vilo parap. vakaras. Visi pir
arti Cuftiss gatvės.
daug žmonių. Pamaldas laikė kusieji tikietų^ yra kviečiami
.
TELEGRAMAS
kun. F. Kudirka, kun. VI. dalyvaut, o kurie dar nėra
Genna atvyko automobiliu
\
Draugelis ir kun. M. Urbana
iŠ \Yest Side ir sustojo ties
P-nas P. Baltutis gavo te- vičius. Pamokslus pasakė kun. pirkę, gali nusipirkt įeinant į
VifiUS
viena krautuve. Kuomet jis legram, iŠ New Yorko, ku- _ .
^dingai užkvieF K u ( l i r k a b a ž n y j ! i o j e > g i a n t ?**•
išėjo iš automobiliaus, tuoeta.
rįuo
pranešima,
kad
ekskursi
kapų
-kun.
VI.
Draugelis.
V
. . .
Rengimo kom.
X *'Laivo'' piknike dirbti
jaus ties krautuve prie jo pri ja susidedanti iš 37 keliau
T "ejo du nežinomi žmonės, su. ninkų, tarpe* kurių yra ir kun. apsiėmė visos Chicagos koloPRANEŠIMAS.
kan.
Macijauskas,
išplaukė
į
j
Bridgerortas
pilsfys
n os#
juo pasisveikino ir momenta
laimingai laivu "Bercngaria" prie baro; Town of Lake lazliai dukart jį peršovė.
Lietuvių kriaučių skyriaus
liepos
8
d.
deliais
los;
Cicero
suks
ratus;
Kuomet peršautas ant šali
269,' A. C. W. of A., visi naWest
Side
laikys
restoraną
ir
gatvio sudribo, piktadariai
Sykiu išsivežė 2,000 svarų
.. .
v /0 , ,
r t . . nai yra prašomi dalyvauti
strikerj
mus;
18
kol.
saldaituo jaus dūmė gatvaitėn, iŠ
drabužių Švėkšnos pade^ėsusirinkime, kuris įvyks penk
n i a i s vaigi ns
North Side
tos kiton ir išnyko.
iiams. Likusieji drabužiai b u s ,
. >
**' tadieny, liepos (July) 10 d.,
Tai ivvko vakar pirm pu-r
,7
lins « ;įce
u*.
^ ~
~ > ^ » . Brighton.,7:30 vai. vakare, 1504 N. Ro,
creame
1 J
.
> pasnjsti su ekskursija laivu Park boleg ritins. Roseland gi ; I o* T^
»*
>
siaudienio. Daug žmonių ma-į U T %. ., ,, ,.
. wAVestpullman
„
. . užv bey St. Daug yra svarbaus.
n„ ,
ir
gausingiau
k
A. M. Kadsel. rast.
. .
I Leviathan",
lieposKlaipėdos
2o d.
Apie
pasiekimą
į
kolonijas
dalyvaus
"
t
a
i
k
t
a
s
greitai paimtas
tė Sužeistas
tą atsitikimą.
bus pranešta vėliau.
vo piknike ir darys gerą
ligoninėn, iškur pranešta, kad
np
Jlcport. biznį "Laivo" naudai. . •
nesama jam vilties pasveik
_
X Visiems gerai žinomas
ti. Vežamas ligoninėn jis at
ŠV. K. A. RĖMĖJŲ "EX senas brjdgeportietis, p. Juo
gavo sąmonę. Klausiamas,
t R A " SUS-MAS.
zas Garuckas, išvažiavo, į 1 Jėkas jį pašovė, kaip papras
tuvą aplankyt giminių.
tai, jis nieko neatsakė. Nors
S v. 'K. A. Rėmėjų Centras
X Povilas Gudžiūnas, L. V. #
gerai žino, kas jį pašovė.
šaukia "extra" labai svarbų 13 kp. narys, išvykp į Lietumirė Lietfes Y'^iėn
m. 5.tr,
KAIP VISUOMENĖS PINI susirinkimą, šeimyninio išva-jvą, Povilas prigulėjo prie 13 vai. vakare, M metu aui/.iaus
Kilo iš Kauno Red. Tmiragės
žiavimo reikale, ketvirtadie- kp. per 10 metų ir daug yra
GAI AKVOJAMI
Apskričio Batakių Parap. Panyj, liepos 9 d., 7:30 vai. va* pasidarbavęs jaunimo tarpe,
ialfėa Kaimo. I%yveuo Ameri
koj 24 metus. , j .
x P-nai Sėdžiai, nuo Town
ĮCuomet miesto majoras De kare Vienuolyno svetainėj.
Paliko dideliam • nuliūdinę
Moterj
Kazimierą). . (po tėvais
Visi skyriai pasirūpinkite 0 f Lake, praeitą sekmadieni
ver šių metų pradžioje iškė
Martinkalte) dvi dukter. Bn>nisiava 4 m. Franclska 4 .mėn.
lė naują transportacijos pro ^risiųst bent po vieną atsto-[turėjo "basket pienie", Jackbrolf Antaną ir broliene <l«diason parke. Tarp svečių matė
nną.
jektą tikslu sumiestinti gat- ve.
Kūnas pašarvotas 4124 So.
Ver. A. Galnaitė.
si būrelis chieagiečių veikėjų
vekarius, to visa pravediHermltace Avė. Lakiuluiės |ir
studentų.
\yk$ Subafoi Liepęs 11 d. Iš
mui nemažos sumos išleista.
namu 7:30 vai. bus atlydėtas j
PRANEŠIMAS
ft\-. | Kryžiaus balny čia. karioj
Ordinanso sustatymui ir visų
X J. Fabijonas, L. V. 16 kp.
|,pr Į

Į

L

—

reikalinga planjų parupinimui
išteista arti pusė miliono do Liet. Vyčių 36 kp. susirin
lerių. Tie "pinigai paimti iš kimas įvyks šį vakarą 8 vai.
miesto iždo, kurį savo takso- J^Kinley Pk. svet.
Kviečiami nariai-ės susirin
mis palaiko miesto piliečiar.
Majoro projektą piliečiai fcti.

narys išvažiavo į Lietuvą. ,
X Town of Lake paliko be
ZosyČių. Buvo trys Zosytės if t
visos dabar apsigyveno Mat
M

ąaette Parke.
•

referendumu atmetė ir štai
arti pusė miliono dolerių nie
kais nuėjo.

MOTERŲ SUVAŽIAVI
MAS
1—
VILKAVIŠKIS. Vilkaviš
kio apskrities katalikės mote
rys birželio 11 d. padarė sa
vo suvažiavimą, jame dalyva
vo apie 30 atstovių ir daug
svečių, atvyko ir L. K. M.
Cetnro pirm. p. Galdikienė.
Svarbiausia tai, kad moterys
išsirinko apskrities centrą ir
nusistatė pagrindus tolimes
nei darbuotei. Suvažiavimas
praėjo pakilusiu upu. — 1T0kie pastaruoju metu suvažia
vimai, rodo, kad moterys iš
tikrųjų rimtai stveriasi orga
nizacinio darbo. Apskrities
Centrai tik tampriau sujungs
atskirus skyrius į vaisingesnį
darbą Bažnyčiai ir Tautak
ir» A ,

A.

'r *•

A. Guzcdt'% rast.

IŠ BRIDGEPORTO.
-

I

-

VALERIJA LEMONT
miiė Liepos 7 d.. 1925 m ., 6:30
vai. vakare i m. tr 8 mėnesiu

amiiaiis.
BUTO Kimusi
liko ilkleHame
Alex Lemont
Lemont taipei

«*

Amerikoje. Pa
nuliūdime tėvą
ir motiną Ona
hr seserį.

Knnas pašarvotas «628 So.
Rk-hmond <t. Laidotuvės (vyks
Fėtayčk>|e, L y p o s it* C,. iš na
mų *>30 vai. bus atlydėta į
šv. Kryžiaus bažnyčia, kurtoj
iv yks gedulingos pamaldos" už
velionės sielą. P o pamaldų bus
nulydėta { šv. Kazimiero kapi
nes. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus gimines, draugus ir pažjstamtts dalyvauti šiose laidotu
vėse Ir sutelkti paskutini pa
tarnavimą.
Nuliūdę: Tėvą* Ale* l e m o n t
Ir motina Ona Lemont.
Laidotuvėms patarnauja gra*
bortus Zolp. Boulmard 6203.

•

jvyks gedulingo-, pamaldos už
velionio sielį.
(
P o pirnahiti' bus ntdjdėias j
Av. Kasimicro kapines. Nuo
širdžiai kviečiami- VLMIS gimi
nes, draugus ir paiįsluinus da
lyvauti .šiose laidotuvėse Ir .su
teikti paskutini pa tania vi nuj.
I Nuliūdę: Moteris, dukterys,
biolis ir brolienė.
Laidotuvėms patarnauja g-raborlus
EudeikLs,
Telefonas
Yards 1741.
4immmmmmmm
nauf
wm • ••

Kasgr galėjo tikėtis, kad • *
Bridgeportas neteks vieno iš
savo
seniausių parapijonų. j
Kas tik išgirsta apie tai, nu
sistebi iki ausų, nenori tikėti,
kad Juozas Oaruckas, 3349 •
Aubum Ave.N vienas iž staty\ tojų šv. Jurgio bažnyčios, ir
nuo pat pradžios jos buvęs
parapijonas, daug metų komitfetavęs, apleis Bridgeportą ir
išvažiuos Lietuvon.
Ponas J. Garuckas prigulė-,
jo prie įvairių draugijų ir
buvo Labdarybės 5 kuopos
pirmininkas jau per 5 metus.,
Jis turi 3 dukrelės ir 4 sunūs,
visus užauginęs ir kaip pats
sake, kad važiuojąs Lietuvon
ant obuolių. Jis išvažiavo su
p. P. Baltučio Companija lie- (
pos 5 d.
P-nas Garuckas paeina iš
Ramygalos valsčiaus, Panevė
žio apsltrieio, Pasisvečiavęs
ponas Garuckas sugryž. Mes j

-

NAMAI - ŽEMĖ

•ii-

NAMAI - ŽEMĖ

PARDAVIBIUI medinis 3
flatų namas. Pirmame flate
yra 5 kambariia, 2-rame 6
kamb. ir 3-čiame 3 kamba-riai
Elektros šviesos, gesas ir visi
įtaisymai. Namas randasi Ci
cero arti lietuvių bažnyčios.
Raudos neša $110 į menes}.
BRIDGEPORTE
Kaina $8,700.00.
Atsišaukite
12 flatu ir 2 storai mūrinis
namas, įmokėt $5,000 kitus
"DRAUGO" Ofisą
kaip renda. Randasi ant Hal2334 So. Oakley Avenue
sted St.
4 pagyvenimų mūrinis na
' UŽUIKAU GELEŽINIŲ ' mas, kaina $6,500.
DAIKTŲ:
2 pagyvenimų po 4 kamba
rius, kaina $2,800, įmokėt
Malevų ir kftų reikalingų daiktų
#
prie namų.
Geriausios malevos
$500.00.
už žemiausias kainaa
Kviečiu
2 pagyvenimų, storas 6 kam
vietinius lietuvius atsilankyti, o a i
sutelksiu
teisingą
patarnavimą.
bariai ant viršaus, kaina $6,500, įmokėt $2,000. Randasi
ant Halsted St.

REAL ESTATE
Perkam,
parduodam
ir
mainom
namus, farmaa
taipgi
Ir
visokius
bisnlus. Dar
bą atliekam
greitai,
pi
giai ir gerai.
Kreipkitės:

GENAI PARDAVIMUI
ARBA MAINYMUI

3352 So. Habced Str.
Tel. Boulevattf 9641
• • • .a

PIRKTI, PARDUOTI AR MAINVTI VISADOS KREIPKITĖS
P A S MUS.
T A S JUMS B U S
ANT N A U D O a

F. J. YANAS

2805 West 63rd Str.

FABIONAS CO,

SOUTH SIDE.

8 flatų naujas mūrinis na
mas, avisi vėliausios mados įSTel. Ir\lng 1246
taisymai įmokėt $9,000, kitus
kaip renda. Randasi ant 65 ir
Justine St.
s
5 8 flatai ir storas, kampinis
= Mallavojimo ir Poporiuojlmo E
|
KONTRAKTORIUS
| namas, štimu apšildomas, |Darbas gvarantuotas. PrieinamosS mokėt $6,000, kitus kaip ren
kainos, šaukite vakarais.
= da, Randasi ant 50 netoli Ra£2819 W. Barry Ave. '
Cldcaico.S cine'Ave.
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiil
4 pagyvenimų naujas mūri
nis namas, visi vėliausios ma
Telefonas Canal 31ftl
dos įtaisymai, štimu apšildo
BUTKUS U^DERTAKING mas, įmokėt $3,000 kitus kaip
Co., Inc.
renda. Randas; Burnside ant
* •
96 ir Forrest Ave.
P. B. Hadley, Llcensed
Balsaąpotojas
2 flatų mūrinis namas, po 6
710 W. 18 Sf, Ohicago, UI. kambarius, su visais įtaisy
Viskas kas reikalinga prie pamais kaina $11,200, įmokėt
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Važiuojame i
$2,500, Randasi ant 56-tos ir
tolimesnes vielas už tą pačią kai
Morgan St.
ną. Leiskite mums pagelbėti jufua

ttiiiiiimimiiiiiiiii;
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809 W. 35th SL Ghicago
Tel. TJoulevard 0611 ir 0774
PAIVAROM PIRKIMO IR PARDAVIJlO RASTfUS.
Jasekraingai siunčiam p i n i g u if
Parduodam Laivakortes.
!
W< ,
•
t

Dabar yra geriausias lai
kas pirkti namą arba lota.
Turime didelį pasirinkime
geriausia bargenių, viso^
Chicagoi.
Siunčiame pi-^
nigus Lietuvon ir j kita?
sulis ir parduodam laivą
kortes ant visų linijų. Eg
zaminoiame abstraktas, da
rome novieranštis ir visokes legales popieras. 'Ap
draudžiami natnns, rakau
dus ir antomobilhis nuo vi
sokių nei n imu. Visais rei
kalais kreipkitės pas

PRIE VIENUOLYNO
»-••"• ' - » • » - » - - • •

• • • • • • • g

5 kambarių naujas mūrinis
Simpatiškas - Mandagus r-!
bungalow, furnace apšildomas,
Geresnis If Pigeąnis Už
kaina $7,300, įmokėt $2,000.
Kitų Patarnavimas
8 pagyvenimų naujas mūri
nis namas 6-6 kambariai kar
štu vandeniu apšildomas, mū
PAGRABŲ VEDĖJAI
rinis garadžius, įmokėt $3,500.
Randasi ant 62 ir Richmond
Didysis OfisasStreet.
4605-07 S. HERMITAGE
4 flatų naujas mūrinis na
AVENUE
mas po 4 ir 5 kambarius,* įTel. Yards 1741 ir 4040
mokėt $7,000. Randas? ant €2
SKYRIUS
ir Maplevvood Ave.

V; M. STULPINAS & CO

E UDEIKI A I

3311 So. Halsted Street
Telefonas Yards 6062
Chicago. HL "
Notar> Public

{VAIRUS KONTRAKTORIA)

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafavette 0727

Tel.

BRIGHTON PARK

SKYRIUS

i

NAUDOKITĖS
PROGA

"

nuliūdimo 'valandoje.
y

Prospect 0W>6

HEATING

4004 West 14th Str.. Cicero
Tel. Cicero 8004 &.

2 pagyvenimų naujas mū
(šiluma)
Gani ir karštu vandeniu
rinis namas po 6 kambarius,
JOHN V. THOMPSON
su visais įtaisymais, kaina
•547 So. WESTERN AVEITU*
$13,500 įmokėt $3,000.
2 pagyvenimų namas po 4
LIETUVIS JGRABOKIUS kambarius, su visais įtaisy
i Tel. Republic 4537
Ir Registruotas Balsafhotojas mais, aukštas beismentas, ir
pastoge, randasi ant 4015 So.
Seniausia ir pigiausias. Teisingas
:
Ave.
Įmokėt
patarėjas nu'.iudimo
valandoje o^e Maplevvood
<
GENERAL OOHTRACTOR
skraudos žmonėms. Už tą pačią kai $1,500.
ANT* BUILDER
ną važiuoju \ tolimesnius miestus.
102*
g.
Artesian
Ave.
Chicago
6
kambarių
bungalow,
fur
Atidarau Ofisę:
nace apšildomas, lotas prie
4340 So. California Avenue šalies, kainą $6,500, įmokėt ggaa* t ąsas • * tjasA*AtJ8£&4LtJi*
Tel. Lafayette 5083
$2,000. Randasi ant 43 ir Mo- 3Tel. Yards 6062
MoRGICIAI - PASKOLOS. zart.
A. K A I R I S

WTATA¥A r j CTE
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ANTRI »|OBGEClAI
Suteikiami
ant
6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
OORPORATIOH
S804 South Kedzle Ave.,
Lafayette 67S8

ROZALIJA JOCIENĖ

šie namai gali but maino
mi ant didesnių ar mažesnių
namų, bile kokių biznių lotų,
arba farmų. Turim daug ki
tokių bargenų ir mainų ku
rios negalime patilpinti.

CICERO IR APIELINKĖS
ATYDAI!

Taipgi kas turit kokias
nors nuosavybės, ūkės arba
Kas norite popieruot ar įua- namus Lietuvoj, Lenkijoj, Ru
sijoj, arba kituose šalyse mel
liavuot kambarius.
džiame priduoti į mūsų ofisą.
Atsišaukite:
Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki
J.ASDĘEJUNAS
8 vakare, Nedėlioms nuo 9 ry
1333 South 49th Court
to iki 3 po pietų.
Kreipkities.Cicero, IU.

R E U t A L I N G * C P. SUROMSKIS & GO.
f|

f

NORĖDAMI

JOHN G MEZLAISKIS

A. I A

•f

C, P. SUROMSKIO BAR- G. P*. SUROMSKIS CO,

•

• (PO TĖVAIS KRIŽAN Al'SKAITAI
muv Liepos 7 d. 1»25 m. *2:S0
vai. ryte 42 meti} amžiaus.
Kilo i* Kanuo re<lybos, Raseiaiu apskričio. Viduklės pa
rapijos. JuktiniŲ kuinio. išgy
veno Amerikoj 24 metus.
l'aliko dideliame nuliūdime
vyrą Jokūbą, dvi dukterj: Bronislavą ir Adolflaą, sumy Kazi
mierą, seserj P. Venslauckienę
ir brolienę Križanauskicnc.
Kūnas pašarvotas 4420 So.
Hermitage Ave. Laidotuvės įvyks įPėtnyėioJ, Liepos 10 d., iš
namų 8 vai. bus atlydėta t šv.
Kryžiaus bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos p/.n'-Aidos už velio
nės sielą.
. P o pamaldo bos nulydėta i
šv. Kazimiero kapines. Nuošird
žiai kviečiame visus gimines,
draugus h* pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėsce ir suteikti
paskutini patarnavime.
Nuliūdę: Vyras, Dukterys, Su
pus, Sesuo ir Uroli^'n". .
Laidotuvėms patarnauja graboiius 4. F. Eudeikis. Telefo
nas Tardą* 174L

23E

Ivetvirtadienis, Liepos 9, 1925
• -^Ti ^ri'|i 11 f" l| l 1 i
""rt"
,

REIKALINGA Senyva moteris pri
žiūrėt vaiką 2 metų. Kambarys, val
gis ir ma£as užmokestis. Labai gera/
vieta del geros katalikės
moterėfc.
^Randasi North Sidė. Platesnių žinių
ir a<Įreso kreipkitės į
"DRAUGO" Ofisą
2834 So. Oaklpy Ave.
Cliicago.

3352 SO. HALSTED
ST.

CHICAGO
Tel. Boulevard 9641

Murlmo Ir budavojlmo
^
GENERALIS
a
o
*

namu

CONTRACTORISs

10

•
Atsilankykite pas mane duosu*
a tora patarimą.
*
8311 South Halsted Street
JO
p
Chicago, 111.
, g
*!
Home
h
3(8356 Lowe Avenue

sffa^a^y»**r5!r?nr¥r6T«rra'¥n:8r7!,M

"P»«»»™»»»»»»»i»»*»»»»»»» • •••g

telefonas Canal 0«10

PLUMBING
Geriausias plameris. darbą at
lieku *erai ir saštaiskal.
THOMAS HIGGTN8
W13 So. Oakley Ave.
Chicago
S

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO,

Malavojime, dekaraojame.
kaleimuojame ir popteruojame namus.
P»d«ronM»
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu IT t t.
3149 8 0 HALSTED ST.
Pres. RamancionJi
^Ohioago, PL TeL Yardi 7288 f

