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Kad tarp mus, katalikų, butu 4a
daugiau vienybės, meilės ir susipra
timo, ir kad daugiau galėtume nu
dirbti naudingu darbų naudokimės
katalikiška spaudą ir ja platinki*
nie.
^ ^ ^
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WĄSHINGTON, liepos 17.
— Kaip pirmiau Franci ja,
taip šiandie Belgija turi. gal
voje projekte pasiųlyti Ame
rikai, kad ši .Belgijos karo
skolas iškolektuotų iš Vokietijos.

S " * * " S * Papas Nuncijus Atšauktas
m
*Ūkio Paroda
"*'
Iš Prahos

ROMA, liepos 15 (suvėlin- dėlė panieka iškelta SJovakiBtfTOCKHOLMAS( per pa-j t 4 ) . __ Apaštalų Sostas ai- j a s i r Moravijos katalikams
TIK 4 8 NUOŠIMČIAI, RO
Įštą). — Praeito birželio pa- ž a i i k ė $ p r a b o s , Čekoslova- viešai minint Huss'o sudęgiDO SKELBIAMAS RABeja, S. Valstybės nėra jo j.bai>je čia įvyko ,Stoekholmo,' kijos, Papos nuncijų, arkivy- nimo sukaktuves. Huss buvo
- PORTAS
kis kolektorius. I r todėl t a s [Skandinavijos, Pabaltės Ūkio' s k u p ą Marmaggi.
žinomas Martino Liuterio vie
helgij projektas neranda čia paroda. Atidarymo diemi mie-| T a f p r o t e s t a s , rašo "Osser nas pasekėjų,
Pasaulinėms mokyk'oms
nei mažiausio pritarimo.
sto gatvės buvo papuoštos vatore Romano" prieš Cekos- ; g, , . .
pramatomac krizis
moravai laisva
"
.. • į š v e d u i r kitų Pabaltės vals- llovakijos valdžią, kurios na- * ° V a ** l r
maniai, kuriu, nedaugiausia,
NEVYKO PLAUKIKEI PER-ttybių vėliavomis.
FtfPTSBURGH, P a . (per
n a i sutiko dalyvadti iškilmė
pasirodo, visai nesiskaito su
f
paštę,). — Liepos mėnesio
PLAUKT!
se
minint
žinomo
eretiko
J
o

Lietuvos pavilionas po Norį
katalikais.
pradžioje čia įvyko dvidešim
no
Huss
sudeginimo
metinėvegijos ir Danijos užėmė an
Kas įdomiausia, kad mi
c
PARYŽIUS,, liepos 17. —
ts antroji " T h e Catholic E trąją vietą ir turėjo -daug se sukaktuvėse.
nint tas nelemtas sukaktuvių
RYGA, liepos 17. - Šmur-jja j a u davė Meierovicsui in M i g 8 j
^ Harrison, arge,,dueational Association"' meti
Anot žinių, iškilmėse suti nkilmes vieton nacionalių bu
rytinėj Europoj reikšmingiau j (lefimtyvj atsakymą, kuomet t i | ? j e t ė p i ą u k j W ( v a k a r t r e . i lankytojų. Fabrikantai labai
.nė konvencija. General i u Asssia valstvbė šiandie skaitosi j Estija j ta klausimą atsineša fmkgTt
į , ^ ^ ^ ^ i j domėjosi lietuvių žaliąja me ko dalyvauti ir dalyvavo vo vartojamos hussitų vėlia
oeiacijos prezidentu išrinktas
pats prezidentas Masaryk i r vos.
Pabaltės valstvbė Lietuva. neutraliai. Meierovics pirm s k e r s a i a n g U f t ą " k f l n a l Į ) j g džiaga.
vyskupas Shahf/i, Katalike
premieras
Anglija deda pastangų visas gryšiant Latvijon žada d a r D o y e r • MglUos
. . . . Svehla.
\Viename Slovakijos mažam
p u g ę Te_
Lankytojai
labai
domėjosi
Fniversiteto rektorius.
Arkivyskupas Marmaggi m i e g t e ] y ^ . ^ k u n i g a g p r e
Rusijos pasieniu
valstybes aplankyti ir Varšavę, kur j i s &im8 n e V y k o . Toj vietoj ka- Lietuvos kiaušiniais, javais,
jau Romoj
Suvažiavime skaitytas Šven- sutraukti krūvon ir iš jų su-nori disihuzuoti lenkus,, kurie n a l a g ( p e r t a k a L a M a n c h e Į )
zidentą Masaryką
pavadino
linais, sėmenimis, sviestu ir
tojo įTėvo prisiųstas Associa- daryti sąjungą,
atkreiptą turi vilties sueiti j geresniuo-• t u r f 5 ^ j
Reikia žinoti, kad pirm ap- eretiku, Policija pradėjo kib.
. ^
sūriais, fdomautasi
taipat
cijai sveikinimas, laiminimas prieš
bolševikus.
Tečiaus sius ekonominius santykius su
oda, fanera, popera ir karto leisie,rit Prahą jis turėjo Če- ti prie kunigo. Gyventojai
ir linkėjimai.
, tie.hs Anglijos planams ken- sovietų valdžia/ *
ANGLIŲ KASYK- ' n u - Turėjo pavykimo gintarai' koslovakijos valdžiai įduoti tuomet susikirto su policija.
Latvijos užsienių reikalų o-!
HJ KLAUSIMU
^ r t t ^<>rance , , labrikos d i r - | a š t r ^ protestą.
j Pastaroji šovė į minią, vie
Be generalių konvencijoje ^ a Lietuva. Gi be Lietuvos
ną žmogų nužudė ir keletą su
biniai. La;ikytojams buvo da Vitikanac nepasiduot
sesijų, turėta d a r keletas p a - j n e ^ H *yvu o t i t o s r ^ i e s s a " tisas ir šią bolševikų žinią
žeidė.
i
užgynė.
šalinįų mitingi^ reikale kole- ! J u n S a HARRTSBUAG, Pa., liep. linami firmų katalogai.
ROMA, liepos 15. — Savo
Paariau apie 20 areštuota.
Kiek žinoma, Anglija jau į
17.
—
Gubernatorius
Pincbot
g'JU, seminarijų ir parapijų
Bendrai imant galiir.a pri- kontraversijose Vatikanas su
Danzigas ir Klaipėda,
.
_ _ .
savo planus patraukė SųqmiAnglija tad šiandie turi iš- Pareikalavo plateąnvų infor
mokyklų.
pažinti, kad Švecjijos šalis' Čekoslovakija stipriai laposi
CTOKYO, liepos 1 6 / ^ K *
ją, Kstiją, Latviją, Lenkiją ir
macijų
apie
vedamas
dislmsi
Daugiau 2,000 katalikų švie
spręsti didžiai svarbią prob
pilnai tinka Uetuyos eksjior-1 užimamos pozicijos ir apie cejąj kilusiam potviny žuvo
tėjų dalvvavo konvc^cjjoje. i K o m i j a . Bet Lietuva, kuri lemą, kusi* p ę ^ M premieriau- j a s . kietųJĮU angHų kasykiIJ ohij, kuriam į v y s t y t i butų r«i kokį nusileidimą Čekoslovaki 3,000 žmonių.
Skaityta įdomus iŠ Associaci;.-B«™«niją ir l y k i j ą atskiria jant Lloyd George, kuomet jM'ratorių
stv darbininkais.
< , t e :
kaimga
praanomimai l jjo»
kalinga sveaijos
Švedijos pramoninkai
but nei kai |J - m
• '
=
0 « valdžiai negali but
nuo
Pabaltės
valstybių,
atsi
Gal
jis
mėgins
abi
pusi
taijos keikimo raportai, taipat
lenkų generolas Zeligowski
bei prekybininkai supažiudin j bos. Dėlto; ir Papos nuncijus
sako
prisidėti
prie
tos
kombinemažai referatų.
apgaulingu būdu užgrobė VU
ti su Lietuvos nkki.ir garny- atšauktas iš Prahos.
nuotės, kaip ilgai Lenkiia ne nių 1920 motais.
Vakarykščios dienos.
ba
Vienu referatu
išreikšta grąžins jai Vilniaus miesto ir
PTaha susilauks tik tuoAnglų s,iauda šiandio jau | MAUJOS A T « » S PRIEŠ
nuomonė ir nurodyta faktai, Vilniaus krašto.
$10.00
met Įkapos nuncijaus, kuomet' Lietuvos 100 litų
MUSS0LINI
diskusuoja apie galimybę pa
kad S. Valstybių paasulinėms
NENORI TYRINĖJIMŲ Čekoslovakijos1 valdžia tvirtai Į Anglijos 1 sv. sterl. 4.86
Kuomet Estija ir Latvija,
mokykloms
artinasi
krizis. anot žinių, palankios pripa naikinti Danzigo karidorįų.
TEISMO
( 3.73
pažadės ateity nedalyvauti į Italijos 100 liijų
ROMA, liepos 17. — Muss- į
Būtent,
iškeliamas
projektas
Tai todėl, kad publišKose mo- žinti Anglijos pianus, tečiaus
Belgijos 100 frankų 4/66
j rengiamose Huss'ui pagerbti
olini
priešai
dabar
atakuoja
grąžinti
SCARBOROUGH, Anglija,' m ] n : ^
ks'o įstaigose tiuksta konstrn negali sudaryti jokios pilnos Danzigo karidorių
Francijos 100 frankų 4.73
premierą
už
tai^
buk
jis
pai
_
.
iiepos i a
Anglekasių fe
ktyvio mokslo ir tuo reikalu sąjungos, kaip ilgai Lietuva Vokietijai ir išilgai Nemuno
I Šveicarijos 10(J 17, 19.42
Žmonės
su
policiją
_ _ vakar
, „ _
duoti lenkams karidorių į > & * s savo naudai savos rų- deracija
padarė rezoČekoslovakijos 100 kr. 2.97
niekas nesirūpina. Publiškose j stoyH
atokiaį i m Qt o g korobi.
Klaipėdą. Už tą naują kari- )*"» ^črezvičaiką,," ty. savo iii u c įj a > kuriąja "atmeta, val
PRAHA, liepos 15.
DiVokietijos 100 mrk. 23.81
mokslo įstaigose nebežinoma nuotės.
donų
lenkai
turėtų
grąžinti,
policinius
agentus,
kurie
se|
kelbtą
sumanymą
įd ž i o s pas
nei mokslo dvasia, nei to mo
{
L
Lietuvai Vilnių ir (Vilniją.
jWoja valdžios oponentus ir krrrti tyrinėjimų,
teismą, kurs
kslo tikslai. Kaip kas nori, fcsierorics vizitos.
•*»»»»*»»*•"8
Pirm
keletos
dienų
LatviBet
kaip
Lietuva,
t
a
i
p
Len
[patiria
apie
ę
visus
darbus,
turėtų tykinėti anglekasių su
taip mokina. Amerikos gyven
T e i s i n g a s Patarnavimas
tujai palengva nebetenka pu-įJ 0 8 užsieniu reikalų ministe- kija oficialiai pažymi, kad bi-J Opozicionistai tuo tikslu darbdaviais disputų priežastį.
n o n duoti
n
s
Meierovics
išvyko
vizi
le
kokios
pakeltos
pastangos
i
s ^ n d ų pačiam ka
Anglekasiai nutarė griež
bliškomis mokyklomis pasiti
'raliui.
tai kovoji kasyklų savininkų,
Siuskite Savo Giminėms
kėjimo, nors mokslan veržia- tuoti kai-kurias Europos vals keisti šiandienines abiejų vai
<
tybių sostines. Pakeliui jis a p stybiu. sienas tuojaus turėtų
projektuojamą
užmo!:esnįų
si, siunčia savo jaunime.
*
ŠVENTASIS TĖVAS KAL mažinimą.
t
i
(Katalikai švietėjai į pašau lankė Kauną, laikinąją Lie sukelti karą.
•
BĖJO
ANGLIŠKAI
tuvos
sostinę.
Paskiau,
kuo
Anot "Mos!tovskija Izvies
lines mokslo įstaigas neturi
VOKIETIJA Ijt T. S4-GA
*
pa.'ankiuno, kadangi tose įs met Meierovics pasiekė P a - t i j a , " šalimais Estijos salas

Atsisako įstoti Sa j i n p , Kurioj Turi
But Lenkija

Anglija Tad Planuoja Vilniaus
Grąžinimą Už Klai

9

•

•

•

—

Pinigų

Kursas.

§

I

LIETUVĄ

2c
o

I*
s

>*
*

H

POMA, liepos 17. - Užvataigose daugiausia mokinama ryžių, Rusijos bolševikų l a i k - j D a g Q e J r Q^ noH a p v a l d y t i
BERLYNAS,, liepos 17. —
ne to, ko tikrai reiktų mokiu- raštis "Moskovskija Izviesti-1 A n g J i j < a jį n Q r i %m p a g a m i n . fcfr Šventasis (Tėvas Pius X I
j a " įtarė jį, kad jis darbuo- į{ b a z ę . s a v o k a r o l a i
^audiencijon priėmė iš Detroi- Yra žinių, kad Vokietijos vy
lr.'
riausybė jau pagaminus atsa
00
Kuomet katalikai savo j ^ - j ^ s u t r a u k t i ^ r u v o n E u s i ' • oro laivynui i r .nardančioms ' t p i r C h i c a g ° S *Tn™ m a l d l "
kslo ištaigose ima vartoti m 0 j J o s Pasienio valstybes, is jų l a į v ė m s t i k s l u n u o l a t ęfafafį ninku įr į juos pirmukart kymą santarvės vaJstvbeiBB
kas link jos įstojimo T. Są
demiškiausias mokslo m e t o - Į n o r i s ū d a n t į atkreiptą prieš Petrogradui. Pranešta, kad trumpai kalbėjo angliškai.
jungom
Estija t a s salas j a u pavedu
das, to nematysi pasaulinėse Rusiją sąjungą.
ŠIMTU KARTU TEISME
Kuomet Latvija tai oficia si Anglijos koncesijai.
Sužinota, kad Vokietija ne
mokyklose.
Tečiaus Estijos valdžia tai
sibaido įstoti (T. Sąjungon, Į j
Pranešta, kad katalikų tėvų liai užgynė, bolševikų oficiaXEW YORK, liepos 17. —
lė telegrama agentūra pas pat tai visa užgina.
vaikai toli ne visi naudojasi
Wilhara Smith vos 5 metai bet stato santarvei sąlygas.
kelbė kitą depešą iš Mask
• i
Estija raportuoja, kad R u ,
.
Viena tu sąlygų — santarvė
katalikiškomis mokslo įstaigo
<
vos:
'sijos
bolševikų
valdžia
a
h
R
J
.
S
!
^
^
^
į
S
pirmiau turi evakuoti okupuo
A
mis eidami aukštesniuosius
mis t a pora j a u vieną šimtą
'įSovietų valdžia iš pilnai jo sutraukia skaitlingą kajamus Vokietijos plotus.
mokslus. I š einančių tuos mo
kartų kreipėsi teisman del ki
kslus tik 48 nuošimčiai lanko pasitikimų versmių painfor riuomenę į Estijos pasienį.
11
lusių savitarpiu, nesutikimų*.
muota,
kad
Latvijos
užsienių
West
Parkų
poliemonas
'Ty
katalikiškus universitetus ir
11
Teisme jiedu nuolat kits kitą
reikalų mimsteris Meierovics, SĄMOKSLAS PRIEŠ MUSt»
rrell pašalintas iš tarnybos H
kolegijas.
kaltina ir rezultate vis d a r
Buvo pranešta daug žingei' veikdamas pagal anglų instuž apsileidimus.
SOLINI
susitaiko.
džių žinių apie katalikiškų rukciįų, veda*derybas su P a 
Tai bent parinktina pora!
Iii.
mokslų įstaigų vedimą, apie baltės valstybėmis kas link
fX>NDONAS, liepos 17. —J
LIEPOS 17, 19Z5.
mokslo metodas i r kitokius Į suvienodintos akcijos prieš Laikraštis 'Daily Telegraph\.
$ PABĖGO IŠ KALĖJIMO
u
CHICAGO I R APYLINK.
dalykus.
(Rusiją, Vizituodamas Kauną iš Romos praneša, jog susek
Daug svarbos katalikai tu- Meierovics mėgino prikalbin tas tarptautinis socialistų są- BENTON, EI., liepos 17.— — Šiandie i r rytoj pramatoretų atkreipti ypač j katali- ti Lietuvą įstoti pasienio blo- mokslas būtinai sugriauti gre Į š Franklin apskrities vietos mas dailus oras; šiandie vė
kiškas " b i g b schoo^ , įstai- kan. Bet Lietuvos vyriausybė miero Mussolini valdžią Itali-, kalėjimo išsilaužė i r pabėgo siau; rytoj vidutinė tempera J * j j
A ^ t ^ ! ^ " " "
tūra.
gas, pažyraėjo švietėjai.
kategoriškai atsisakė. Suomi- ' joje*
j6 kaliniai.
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PINIGUS
PER

DRAUGĄ

Nes, "DRAUGAS" pigiau
siai siunčia ir geriausiai pa
i tarnauja. "DRAUGAS" siun
čia per didžiausia LIETU
VOS VALSTYBES BAN
KĄ IR ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia Pi
nigus Litais ir Doleriais: Per
laidomis, Čekiais-Draftais ir
Telegrama.

"Dramas" Pnb. Co.,
2 3 3 4 S. Oakiey Ave
Telefonas: Roosevelt 7791 j Į P i
• • - » • • • •»»•,• • • • » • •
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• • • • • ^ » •!•!• • • • • • • • •
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Penktadienis, l i e p o s i?,vi926

R A U G A S

V
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Bažnyčios. I r masonų įtaka už dienraščius, žurnalus, pri žės mėn.) bendra užsienio pre siuntinės koncertus. Bendro
jos nekliudo ir joje masonų vatines atvirutes i r kit.
kybos apyvarta sieke 202,4 ve yra padavusi vyriausybei
Už tą .deficitą negalima mil. lt., iš to skaičiaus, eks prašymą, kad jai butų leista
16.00 skelbiamos doktrinos neberan
fttz Monthi
18.00 da atramos.
nieko kaltini. Basi, bus suras portas 95,7, mil. lt., o impor įsteigti daug galingesnę .stotį
AT MBW3 - 8TAND8 8a A OOFT
SEAUOAd PUBUSHINa 00., Inc. Aukštesniojo luomo žmonių t a kokių nors naujų versmių tas 106)7 mil. lt. Palyginus negu, kad dabar ' yra, kuri
B34 8a Oaklay ATO, GUcaco, HL tarpe yra nemažai katalikų padidinti pajamas nedidinant su 1924 m. sausio - gegužės galėtų siuntinėti žinias po
Tai. ROOMTOK 7791
mėn. daviniais, šių metų ben visą Lieuvą,
ir gerų katalikų. Bet jų ma siuntimo ratų.
K»d. TeL Rooeevelt '/tlt
Rūkytojo
dra prekyba padidėjo 4,7 mil.
žuma. Didžiuma žengia pla
m
JAUNIAUSIS DAKTARAS.
lt.
čiais masdnerijos vieškeliais.
paprastų cigaretų
Į salas daug įtakos įnešė
Radio Lietuvoje.
^
Amerikos protestantai maso
Jei as jaučiuosi užga
Birželio 24 d., trečiadienį, Birželio 30 dieną Gregoriaus
.
Salezininkai.
nai. Šie šiandie daugiausia ir
=.
Amerikos Lietuvių Prekybos universitete, Romoje, baigė
nėdintas su savo taba
.
Lietuvoje
nusiskundžiama,
Fihpinų salas labai apny kovoja iškeliamą, salose ne
filosofijos
mokslus
ir
išlaikęs
Akc. Bendrovės radio stotis
ku, tai delko aš turiu
kad
maža
tesą
amatų
ir
ūkio
kusi inasoneriįa. Kaip pir priklausomybes idėja. Nes jei
kvotimus,
gavo
filosofijos
siuntė pirmutinę programą.
permainyti?
mokyklų.
Tiesa,
švietimo
mi
miau, taip šiandie masonai lo salos pasiskelbtų nepriklau
daktaro
laipsnį
p.
Vincas
PaProgramoj buvo p . Leškevišia svarbią rolę salų politiko somos, masonams greitai pasi nisterija tuomi rūpinosi. I r čiaus kvartetas, dainavo mu dolskis.
įį\ i
je. J ų organizacijos tikrai ga darytų ankšta. Jie to ir bijo. šiuo atžvilgiu jau daug pada zikos mokyklos mokinys p. V.
Dr. V. Padolskis tėra tiktai
ryta.
Įsteigta
jau
keletas
že
lingos kaip tarpe pačių fili
Bručkus, piano solo d a v i p / 21 metų. Gimęs Virbalyje;
mės ūkio žemesnių mokyklų
piniečių, taip tarpe salose gy
baigęs pradinę miesto moky
Kuprevičius
ir
buvo
skelbia
Atsakymas—
ir aukštoji žemės ūkio Aka
venančių amerikonų.
klą,
lanke
Kybartų
gimnazi
demija. Veikia taip pat Dot- mos paskutinės " E l t o s " ži ją. 1920 metais, viešėdamas
Rūkytoje
Nesenai salose įvyko genenios.
Helmar tigartft;
S. Valstybių paštų viršinin navoje Technikumas. Bet vis
tėviškėje, kun. dr. Navickas
raliai
legislaturon
atstovų
Kauno
radio
mėgėjai
prane
tai per maža. Trūksta vis sa
rinkimai. Kaip pirmiau, taip kas New paskelbė, kad šiais
Jųs negalite pilnai bū
ša, kad jie visa tai girdėjo pasiėmė savo jauniausį brolį
vųjų
amatininkų.
fiskaliniais
metais*
paštų
de
k šiuokart laimėjo daugiau
ti užganėdintu su tuo
nepaprastai aiškiai ir nepap Vincą į užsienį ir pasiuntė Ipartamente
prainatomas
^neŠiuo reikalu gali daug pa
sia masonai ir kiti katalikų
ką jųs turite kol j ų j į ^
rastai gerai. Būriai žmonių talijon. Jaunasai Vincas į
mažas
deficitas.
J
i
s
bus
adėti
Salezininkai
vienuoliai,
priešai. Išrinkta ir gerų prak
nepabandysit ir nepragrūste grūdosi prie Am. Liet. * 0 B a n t f » m e h * P r i s i ™ š ė sto
pie
40
milionų
dolerių,
o
gal
kurių
tarpe
jau
yra
būrelis
ti universitan,
išmokdamas
tikuojančių katalikų. Bet jų
dėsit vartoti gerįausio
Prekybos
A.
Bendrovės
pa
dar
ir
daugiau.
lietuvių. Salezininkai yra pra
skaičius nežymus.
viljono, kur yra įtaisyta ra reikalingas kalbas ir papildy
Anot New, tą deficitą iš garsėję visame pasaulyje savo
Masonų organizacijos tur
dio priimtuvas. Iš visa ko damas tuos mokslo trukumus,,
tingo*. Tad rinkimų laiku jos kels kongreso parėdymas. Šių ypač amatų mokyklomis. Jie matyt, k a d Amerikos l i e t u  kurių butą Lietuvą valdant vo
pradžioje kongresas turi įvairiose pasaulio šalyse
nesigaili išlaidų savo propa metų
vių Prekybos Akc. Bendrovė kiečiams ir kuriantis musi|
pravedė bilių, kuriuomi yadi- 588 amatų mokyklų ir 52 ugandai.
visai rimtai imasi šios rųšies naujai valstybei.
*
Legislatura masonų įtakoje, dinamos kaikurios per paštą kio mokyklų, tik Lietuvoje pnonės. Bendrovės inžinieriai
Pirmą vasaros semestrą dr.
siuntinio ratos ir paštų tar Salezininkai nėra dar. įsistei jau beveik metai daro tyrinė
valdžia taipat.
gę. T e č k u yra vilties, kad jie jimus radio srity. J i e turėjo Padolskis lankė Friburgo uPatirta, kad nemažai katali-. nautojams algos.
Kongresas
apskaito, kad netrukus įsisteigs mūsų Tėvy- progos patirti, kad tinka- niversitetą.. Bet tuomet jo
kų skaitosi katalikais, bet
broliui kun. dr. Navickui iš
nes mu yra 4 lietuviai,
nemažai jų priguli prie slaptų padidinus ratas per metus bus neje,
" , . . . . ,
.
. ' nuansi Lieuvoje yra Western važiavus Amerikon, Vincas
t ,
. . ' > • * » »i
masonų organizacijų politi surinkta 6S milionų dolerių Salezininkai baigę mokslus i* I «
. .
Electric ir Co. Bendroves ra- nuvyksta Romon į Gregoriaus
viršaus. Tų pinigų, sakė, už , . , . ,
niais tikslais. v
16, kurie dar mokosi amatų 4.
, ,
universitetą. Čia po trijų me
Apie s tos rųšies katalikus teksią padidintoms algoms ir Italijoje.
dio aparatai, kadangi turint tų sunkaus darbo, atsiektas
Nausėdiene
apie
amerikietes.
dar
kai-kuriems
pagerinimams
kandidatus į ofisus vienas au
minėtos bendrovės 2-jų lem tikslas - gaunamas Ph. D.
kštas katalikų prelatas taip Deficitas visai nepramatytas.
pučių radio aparatą, galima J a u n a s daktaras be lietu
lietuvių tarpe vei
Dabar pasirodo, kad padi Amerikos
pasakęs:
p. A. Nausėdiene, emoina tis. ,Europoje,
... ,
.. ^ p. a č gerai
,. gir vių kalbos gražiai kalba vo
"Verčiau matyti išrinktu dintomis ratomis sumažintas kėja, .,kuri ..dabar. vieši Lietu
. dėti
girdėtiMaskva,,
beveik visas
radio stoLeningradas
Mažiau voje, turėjo pasikalbėjimų sn (Petrapilis) ir Londonas. Šis kiškai, prancūziškai, itališkai
gerą žmogų magometoną, net paštai "business".
ir rusiškai. Tėmytina, kad ji
šiandie siunčiama privatinių " R y t o " dienraščio bendra
gu blogą kataliką".
radio aparatas, su visu pastasai lenkų kalbos, kuri buvo turi geruosius laikus, ne* ve- nus, tas sąskaitas studijuodaJ a u iš to vieno pareiškimo Į atviručių, siuntinių ir k t
darbiu. J i pareiškė minčių
.tymu atsieina, apie 1,000 litų peršama liett inteligentijai,
da plačius ir pelningus inte* nias ga£i patirti, kokia puiki
.
"\
, , .
galima suprasti, kas darosi Fi
Prezidentas Coolidge iškal plostą apie Amerikos lietuvių'.i r
ra tuo
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kad
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Patog *
3uo visiškai nemoka. Keikia ai- r e s u s . Bankų skelbiamos for-' ekonomine situacija yra visoj
lipinu salose. Kuomet prieska- iro pramatė tą padėtį, tad
moterų veikimą. Pažymėjo, _ , .
. . . •-,. ,
oon
minti, kad ne jisai vienas j a u ^ ą i ė s s ą s kaitos parodo, kad šaly. Sąskaitos budi ja, kad
talikiškos spėkos veikia legis pravesto biliaus nepatvirtino. , . ..
.
.
.
galima
priiminėti
bangas
220v
{
laturoj, šalis nieko gera sau B ^ t patvirtino, kuomet kon- kad amerikietė lietuvė losią onnn*~ * -i~r A *
i • lenkų kalbos nemoka, bet jau finansinės apyvartos kuoge- tie pramoninkai, kurie skun•_,
,
. j Įima
3,000 priiminėti'
met. ilgio, tuo
tarpuilges
kai visas Lietuvos jaunimas, po j r iausios. Visose svarbesnėse' džiag blogais laikais, neturi
negali laukti, nors pati savojAS r e s a s antru kartu bilių prabangų,
karo einąs mokslus. Kuomet; pozicijose, paskolų, depozitų, ! pagrindo skųstis,
kadangi
svarbiausią role lietuvybės ir h ., »
.
A.
didžiumoje butų katalikiška. vedė.
nių
kaip
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metrų.
Be
to,
v
J
... ,
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.
kitai s radio aparat. nėra ga- Lietuvos inteligentija nemo taupymo indėlių ir tt. sąskai- kankų situacija užgina bloLegislaturoj yra biliai pa
Paštų departamente pasiWestern Electric ir Co. radio
lengvinti divorsus, taipat Ba- dariusį deficitą turės padeng- katalikybeš palaikyme jau aparatai veikia su paprastais kės lenkų kalbos, mnsų tauta tos parodo didesnius skaičius, juosius laikus,
žnyčios savastis apdėti takso ti tas p a t kongresas pinigais nosios kartos tarpe. Ypač svar sausais elementais, tuo tarpu nusikratys tos pragaištingos negu kuomet nors pirmiau.
bų darbą atlieka seserys kazil
lenkų įtakos į mūsų šalį.
, Tiesa, šaly gali rasti daug
mis. Eina atkakli agitacija iš valstybės iždo.
kai
kitų
firmų
radio
aparatai
Kitur
bankai
taipat
prospeDr. V. Padolskis išvažiavo
žmonių be darbo. Tečiaus ta
Reikia pripažinti, kad ir mierietės ir pranciškietės mo yra reikalingi akumuliatorių,
prieš religinį švietimą. . Prinruoja.
Antai
National
City
cipas "Bažnyčios ir Valstybės' kongresas buvo kebliam padė- kyklose, taip jau moterų or kuriuos nuolat reikia siuntinė vasarai į savo tėviškę, Virb
Bank
o£
New
York,
didžiausia
j
<^arbė čia yra chroniška,
,,
ganizacijos:
Moterų
Sąjunga
balin. Kiek teko sužinoti,
Atskyrimas pakeistas "Baž-j jime. Iš vienos pusės paštų
ti į elektros stotis užpildyti.
bankas A. Valstybėse, turi a k - 1 K a ^ geriausiais laikais viir
Šv.
Kazimiero
Akad.
Rėmė
jaunikaitis
nori
stoti
į
dvasibūtinai buvo
nyčios Dominavimas per Val tarnautojams
. md
&. tivų $1,154,730,350, tai yra 12 Suoinet žymus skaičius nebeQ
k i
jų draugija.
* Amerios Lieuvių Prekybos A. I . j
v
reikalingos
algos.
Iš
kitos
stybe-".
Bendrovės aparatams nereikia j J
* g v e i c a r i ; j o „ ^ t e o l o g i milionų dol. daugiau už ak- turi užsiėmimo. Tuos bedarLietuvos E k s p o r t a s . '
pusės — nebuvo iš niekur gaAlasonai visuomet įsigauna n,. m a
,.
. .VI . ,
Koregp
tivus pirm 6 mėnesių, arba 51 bius sudaro visoki žmonės,
Cjegužės mėn. siekė 16,5 mil. ankitų antenų. J u antenos ne- j o g m ( ) b s l ų e i t ų
, v, , .
, *
<M
gauti t u naujų išlaidų.
lt. ir pakilo, palyginus su ba aukštesnės 25--30>- metrų, o
milioną dol. daugiau už akti- Baugiausia tie, kurie bijo
į aukštuosius valstybes ofr- *
21,8 mil.mėn.
lit. ir1,3
sumažėjo
tarpu rezultatai
radio
mŲ. lt. paly-jtuo
Im
SVEIKA PRAMONĖS
vus, paskelbtus balandžio 6 d. darbo ir kurie be darbo gali
sus. Katalikams gi daroma vi- Susirinkus kongresui, matyt, landžio
ginus
su
balandžio
mėn.
1,9
bangų
priimant
yra
kuo
geSITUACIJA.
šokių kliūčių.
[ratų klausimas bus iškeltas. portas gegužės mėnesy siekė
Kas supranta bankų sąskai^ pragyventi ir gyvena. I r tomil.
Jt.
Per
pirmuosius
š.
m.
riausi.
Parodos
metu
BendroTik filipiniečių liaudis stip- Nes girdima didelių nepas*
Bankai Chicagoje šiandie tas ir visus bankinius termi- kių nesupaisysi.
riai laikosi savo" tikėjimo ir tenkinimų aukštomis ratomis penkius mėn. (sausio - gegu- vė kasdien nuo 15 - 18 vai.
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jog pati žemės širdis drebėjo. Ar žemės
širdis drebėjo, ar ne, tikrai nežinau, bet
mano žmonelės širdytė tai tikrai savo vie
Rašo K. PAKŠTAS.
toje nerimo, girdėdama tokį baisų trenk
smą kalnų gilumoje.-Kas negirdėjo kai
(Tąsa)
nuose uliavojančio perkūno, tas neisivaizGražus ežerėlis, aukšti uolų
kalnai, pušynas, viskas čia priminė Suo dins kaip jis čia baisus, majestotingas
miją ap net Šveicariją. Nusprendėm čia i r kartu gražus, kai jo galingą žodį ai
nakvoti ir iki valios atsigerėti maloniais dais atkartoja kiekvienas kalnas ir dau
gamtos reginiais. Pastatėm šetrą^ išsivi ba. Tai pirmą kartą mus pavaišino tikrai
rėm vakarienės ir vos spėjom pavalgyti, didelis lietus. Vienok mes likome visiš
kaip staiga pradėjo niaukties. Tamsus, kai sausi. Po valandos lietus praūžė ir
melinas debesys aptraukė visą dangų. mūsų Peliksui užėjo nepergalimas noras
Nors saulė buvo dar aukštokai, bet pasi
susikurti ugnies laužę, ką jis, iš autodarė beveik visai tamsu. Tik perkūno žai mobiliaus pastoges išsikraustęs greit ir
bai karts nuo karto nušviesdavo tamsius vikriai padarė.
dangaus skliautus. Mes greit viską suFeliksui laužą bekūrenant, Antanas
slėpem ar automobiliun, ar šetron. Mūsų pasiliko automobiliuje gulėti ir gulėdamas
drangai kavalieriai įlipo į lovą automo- retkarčiais šunimi birbdavo ir sulodavo.
biliaus pastogėje, aš gi su žmona pasislė Tai girdėjo mūsų kaimynai turistai. Vie
piau šėtroje, visus jos kampus gerai už nas jų prieina prie Felikso ir rimtai klau
taisęs ir prie žemės prikalęs, kad vėjas sia kokios veislės šuni nes vežamės. Felikneišrautų ir kartu su drobine pilimi j . sas taip-gi rimtai jam atsako, kad tai
ežerą mus nenuneštų. Kaip iš milžiniško mažutės veislės vienų metų šuniukas, ekibiro ūžtelėjo lietus, o perkūnas taip už- sąs gana piktas ir vienas automQbiliuje
tvatino kalnų uolotas viršūnes, kad rodės nerimstąs, tad loja. Mes tokį pasikalbė

KELIONĖ I TOLIMUOSIUS VAKARUS

" t

jimą girdėdami, tik pirštus įsikandę ga
lėjome savo gausų juoką šiaip taip su
valdyti. Kaip matote, juokų nestingam.
Belle Fourche, S. D,
j
l
1925 m. liepos 3 d.

Tarp Adatų.
Gardžiai išsimiegoję prie.Sylvano ežero, liepos 1 d. gražųjį rytmetį praleidėni
aukštai kalnuose tarp taip vadinamij Adatų. Nuo Sylvano ežero iki Adatų cen
tro mums teko važiuoti tik apie 2 mylias.
Kelias kaip kirmėlė vingiavo aukštumo
se apie 6,500 — 7,000 pėdų, o iš abiejų
pusių to kelio spingsojo tamsios, aukštos
i r ' aštrios uolos, panašios į ilgus smai
lus pirštus. Išrodė, kad važiuojame tarp
milžiniškų akmeninių lazdų, kurių auk
štumas siekė 200 - 300 pėdų. Tai Adatos
- " T h e Needles". Viena tokia Adata į
matyt buvo visiškai pastojusi kelią, tad j
žmogus ranka iškirsta joje skilutė ir per
tą skilutę mūsų didelis auomobilius la
bai liuosai išlindo. Šituo keliu važiuoti
reikia nemažo atsargumo. Kelias raitosi
labiau neį raidė S; vienoje jo pusėje sta
ti uolos siena, gi kitoje - baisi bedug
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ne, pušimis apaugusi, uolų skeveldromis
nubarstyta. Pasigerėję šios vietos gražy
bėmis, pridainavę joms lietuviškų dainų,
mes pradėjome leisties žemyn ir pasuko
me į Belle Fourche, (už 90 myliiį) kur
traukė mus Tolimųjų Vakarų sporto šven
tė (liepos 2 - 4)^ Daugiau 1;000 pėdų ževmyn nusileisti staiga negalima, tad ir čia
kelias raitėsi, vingiavo tarp išdidžių uolų,
žalių girių, bedugnių ir kalnų.
Baigiant važiuoti į Belle Fourche di
dieji kalnai pasibaigė, bet už miestelio
Spearfish sutikom keletą mylių biauriausio kelio, labai šlapio, lietaus ištarpinto.
Išsigelbėjom.
Šlapiu keliu važiuodami, mes visginegrimzdome. Vienok taip slidu buvo va
žiuoti, kad mūsų ilgas 35 arklo spėkų
" W e s t c o t t ' a s " čiaužė ir šokinėjo, kaip
vaikezas ant slidaus ledo. Gal jam, senam
gremėzdui, ir norėjosi sau galą pasidaryti
bet mums būtinai reikėjo nors Yellowstono Parką pamatyti, o paskiau jau mir
ti. Po nakvynės pas indėnus, mūsų kom
pozitorius priskaitė savo pakaušy 600 nau
jai.pražilusių plaukų. Šituo keliu važiuo-
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dama visa mūsų sebrija atsidūrė ne tarp
Adatų, bet tiesiog ant adatų. J a u nebe
toli nuo Belle Fourche mūsų " W e s t c o t t , ,
galop pasirašo ir sėdo pasturgaliu į ravą.
Ravas buvo negilus ir minkžtas. Sėdim
ir tylim, senai laukiamo siurprizo ištikti.
Bet štai atvažiuoja didelis trokas (sunkusai automobilius) kiaulių prikrautas.
Tai mūsų išsigelbėjimo žvaigžde! Rete
žiais prirakino mūsų vežimą, trims, vy
rams stumiant ir kiaulėms kįaoiliškai
griežiant, abiejų automobilių sąnariams
braškant, galop išsiritom iš ravo. Vadi
nasi, kiaulės išgelbėjo. Prakilni kiaulių
misija šiame pasauly... Jos šeria akiniais
misija šiame pasauly... Jos šeria lašiniais
dar gelbsti nelaimėn pakliuvusius.
Pinigais' ir sigarais atsilygiuę kam
pridera, mes galop pasiekėm Belle Four
che ir lietui pilant pasistatėm savo bū
das. Lauke vakarieniauti nebuvo galima,
tad visi sulindom mano šetron ir susėdę
aplink mažą staliuką valgėm ir juokais
minėjom šios dienos nelaimes ir vargus.
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nijos, Japonijos, Alaskos, nuo Amazonės krantų, nuo Paeifiko
salų, iš Afrikos. Visa tai rodo, kad Bažnyčia visur veikia, vi
sur yra, visur turi savo narių.
••
Kaip Bažnyčios vardu mes suprantame žmonių organi
Tuo pačiu laiku, kada daug jos šakučių ir didelių šakų,
zacija, Jėzaus Kristaus įsteigtą, kuri pripažįsta Jo mokslą, tai yra, pasjdrų narių ir net žymių grupių, atgyvenusių savo
naudojasi Jo paliktomis malonėmis ir klauso Jo sudarytos laikę, ir jau neimančių gaivinančių jėgų iš Kamieno ir neneir paliktos toje organizacijoje valdžios, taip Pasaulio vardu šančių tinkamų vaisių, atlušta, atkrinta ir tenka pūvančiam
suprantame tą žmonijos dalį, kuri nieko krikščioniško arba Pasauliui, Bažnyčia leidžia naujas atžalas. Jos gražios, žaliu
dieviško nepripažįsta arba net aktyviai prieš tai veikia.
kes ir neša gražių vaisių. Negana to Bažnyčia atgauna, atgai
va
l a žmonijos dali yra pasisavinęs šetona.s ir jis ja. " i vina šimtus tūkstančių vaikų, kurie buvo nuo jos nuklydę per
dina savo nuosavybe, kaip tai aiškiai suprantama iš apra-1 ^^o ar savo tėvų kaltę.
syti] gundymų, kokius šėtonas darė Jėzui Kristui.
BAŽNYČIOS PERGALĖ.
PASAULIS.
Bažnyčia be fizinių jėgų, be armijos, be ginklų, be krau
Žmonijoje veikia Pasaulis ir Bažnyčia ir nebuvo da tos jo praliejimo, be priespaudų, kliudoma iš visų pusių sugedu•valandos, kad tarp jų nebūtų buvę kovos. Ir ; ta kova, turbūt, j sio, sušėtonėjusio Pasaulio, eina pirmyn nesulaikoma, laužo

PASAULIS IR BAŽNYČIA.
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tęsis da ilgai.
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kun. A. Ėžerskis, J. An tonai tis, Pr. Rakauskas, M. Bulo
tienė, T. Bulotienė, Z. Bilbokienė, M. Berušieriė, M. Miskevičienė ir D. Sankauskienė.
2) iš Brooklyn, N. y . Ben.
Ramoška $36. Po $35: Marijo
na Žarskienė, Ant. Mackevi
čius, Myk. Baltrūnas, Vinc.
Strolia. Po $2: A. L. R. Kat.
Moterų Sąjungos 29 ir ,35
kuopos, EI. Žarskytė - Vizienė, Ant. Žarskytė, S. Sabntienė, Pr. Paulavičius, M. Zajankauskienė, K. Baltrušaitis,
J. Vaičiūnas, B. Bajoriunas.
Po $1: Sol. Strolienė, F. Mažonas.
3) Iš Elixabeth, N. J. Ona
Venckienė $35.
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I visas kliūtis, pergali Pasaulio gudrybes, kaip ir Kristus jį
^
Pasaulis šiandien pergyvena baisiausias savo valandas.
pergalėjo.
Po karo, kuri Pasaulis sukėlė savo įsigalėjusių geidulių apTa Bažnyčios jėga ir pergalė rodo jos dieviškumą, jos
petite pasotinti, dabar jis kenčia nuo biauriausios demoraliza ne šios žemės galybę, todėl ir traukia prie tūkstančius nesucijos, nuo bado. Bolševizmas kaip vėžys graužia, ėda pa gedusių žmonių iš kitų tikėjimų ir net daugybę iš to patiem
čius jo vidurius, širdį. Taikos, ramybės neturi, nors trokšta. sugedusio Pasaulio.
'
'
Garbe išvardytiems asme
Supasaulėjusių valstybių ministeriai mainomi lyg pirš
, DR. KELLER'IO PASTABA.
nims, kad jie suprasdami lie
tinės, o visi jie laužo sau galvas, daro taikos sutartis, bet
Štai vienas įžymus žmogus, bet ne-katalikas, rašydamas į tuvių tautos gyvenime spaujų padarinių nėra. Daug kalbama, da daugiau rėkiama ir prie
vertę - ją apčiuopiamai
nieko neprieinama. Ir prie ko gali prieiti pasaulio išrinktieji. "Contemporary Review" pažymi du dalyku: 1) Religijos \^s
IENAS yrą stebėtinas ištek,
Tiesa, jie visi to paties Pasaulio žmonės, visuose viešpatau žvilgsniu Karą laimėjo Katalikų Bažnyčia, 2) Protestantiz- į parėmė.
liaus šaltinis žmogaus maisto
III. KREIPIMASIS.
ja noras būti viršesniais už kitus, turėki pirmenybę; visų šir mui gresia didžiausias krizis.
reikalavimams.
Ir kuomet šviežio
Pačioje
Vokietijoje
nuo
1919
m.
atidaryta
711
naujų
kadyse gludo godumas, trokštąs daugiau už kitus užgrėbti, o
rieno negalima gauti, arba nepa
Karalienės Anglų Par. sve
talikiškų
įstaigų,
o
85
protestoniškos
įstaigos
uždarytos.
Pa
togu namų naudonei. pasipirkit
taipat užtikrinti sau ir ateityje daugiau pelnyti. Neivienam
tainėje Brooklyn, N. Y., ko
Borden' s Evaporated Pieną.
jų nerupi eiti tiesiu teisybės keliu, o visi eina užuolankomis našiai,, jis rašo, beveik yra ir kitose šalyse.
vo 15 d. per mitingą į šv. K.
Šešiasdešimts aštuoni metai atgal,
Šių metų Jubiliejus ir pakėlimas j šventųjų slcaičių įvai
prie savo slepiamų tikslų. Vieni dalykai viešai svarstomi,
dr-jos narius įsirašė Petras
Gail Borden savo epochą sudaran
riausios rusies šventųjų, nušviečia plačiausią Bažnyčios vei
o po jų priedangą slepiami visiškai kiti tikslai.
čiu išradimu evaporated (išgaruoDaugėla ($2) gi Juozas Urkimą
ir
parodo,
kad
kiekvienoje
savo
darbo
šakoje
ji
turi
sa
dinto) pieno užtikrino kiekvienam
,
Taigi taikos sutartyse vi sur matoma veidmainybe, su
baitis ($1) užsakė giminėm
ir kiekvienoj vietoj užtektiną iš
ktybe, apgavyste. Visa s dorinis pasauliečių subuvimas vadina vo didvyrius, savo proto, valios ir doros gaMunus ir savo laikr. "Vienybę", bet neivieteklių visiškai tyro pieno viso
toje šakoje globėjus, šventus rėmėjus.
mas skambiais vardais politikos, diplomatijos gudrybėmis.
kiems
naminiams tikslams.
nas nenurodė tikslaus antrašo
VERGŲ PERGALĖ.
BOLŠEVIZMAS.
Prie valgių gaminimo Borden's Ekam knygas ir laikraštį siun
vaporated Pienas yra daugeliu at
Nestebėtina, kad Pasaulio vergai, matydami tą Bažny- tinėti.
Pasaulio gudragalviai, kurie išmetė iš doros pamato Dievejų ta ideale forma maistingo val
vo ir gamtos įstatymus, sugriovė pas save ir pačią dorą. Jie čios darbą, jos pasisekimus, jos visados jauną gyvumą, prisigio padaro. Pirmoje vietoje jis yra
Kadangi į ankstybesnį skel
visiškai tyras. Jis išsilaiko bile
atmetė visokį autoritetą ir patys jo visiškai nebeteko. Jie ma- pildę šėtoniško pykčio, dūksta, šėlsta.
bimą per laikraštį, suintere
kiek laiko ilgumo ir bile klimate.
nė, kad Bažnyčios autoritetas yra grynai žmogiškas. Jį iš-j
Pažiurėjus į mūsų lietuviškųjų "pažangiųjų" laikraščius
Ir jis teikia pilną pieną su ūkės
suotieji iki šiolei neatsiliepė,
griovę tikėjosi iškelti savo autoritetą, papuoštą aukštų moks- ir knygas, tuojaus matai, kokios žemos sielos žmonės juos vė
smetona palikta jame.
tai šiuomi kreipiuos į asme
lo vardų. Manė pasigirsią savo mokslu, užžavėsią tuo minuj, Į da rašo. Jauti,-kad jie patys supranta savo moralį silpnumą.
Smetoninėms zupems arba kepimui
nis, kurie juos pažįsta, kad
savo
bejėgystię,
kadvjie
mato
savo
puvimą
ir
nykimą,
todėl
ir visi nusilenksią prieš juos, pagarbinsią juos ir įduosią val
ir pudingams, pajams, sosams ir
malonėta
pranešti
žemiau
pa
prieskoniams jis daugeliu atveju
džios sceptrą, šaukdami: " O jus, išminties ir mokslo indai, pilni pykčio, nors tiek savo žemas širdis nuramina, kad viso
sirašiusiam antrašus. Kame
geriau tinka negu šviežias pienas.
imkite ir valdykite; mes jūsų nužeminti tarnai ir tarnaites". kiais niekšiškais vardais išpravardžiuoja Šv. Tėvą, vyskupus,
Bandykit jį kavoje arba arbatoje.
rgyvena
Petras
Daugėla
ir
Juo
Jis priduos tiems gėrimams kitoki
Bet ne taip įvyko. Kaip geroji dvasia nesitenkina vidu kunigus ir visą Bažnyčią.
*
'f
" m o s _ zas Urbaitis. — Suteigusiems
skonį.
Tesivainikuoja, tie Pasaulio vergai J tie Krylovo
tiniškumu, bet siekia vis aukščiau, taip ir blogoji dvasia. J i
reikiamų žinių tariu iš kalno
Jeigu jus norit žinoti, kaip gaminti valgius
nesitenkino vidutiniškumu, ji eina iki aukščiausio laipsnio sa kos" nors tokiais "pergalės" liaurais. Lojime niekas jų ne
su Borden's Evaporated Pienu, Lšpildykit
didį "aSta".
pergalės, tai jiems ir reikia pripažinti tuos ''Kaurus',»>
vo srityje.
kupon* pažymint kokių receptu norit, ir
Su gilia pagarba
mes prisiusime jums juos visai dovanai.
Bolševizmas yra tikriausias ir tobuliausias Pasaulio šė
Kun. Sį Pavilanis,
A
THE BORDEN COMPANY
toniškos dvasios atvaizdas čia ant žemės, kaip Bažnyčia ^ra
mirusius narius yra laikomos
Borden Buifctuig
New York
dieviškos dvasios atvaizdas.
ŠV. KAZIM. DR-JOS ĮGA šv. mišios etc. Greta įvairių Sv. Kaz. Dr-jos
Bolševizmas savo srityje yra nuoseklus. Jis eina sulyg
LIOTINIO AMERIKOJE vis naujų knygų dr-ja kasmet
įgaliotinis Amerikoje.
savo dvasios tiesiog stačiai prie savo tikslo. Nors dėlto pas
išleidžia didelę gausingą ži
ATSIŠAUKIMAS.
kui jį plaukia kraujo upeliai, nors jam tenka eiti -žmoni" la
niomis kalendorį, kuriame es
vonais nuklotais keliais, nors šalip jo riokso kultūros ir ci
Greta kasdieninių rupesnių ti surašytos visų šv. Kazim.
vilizacijos griuvėsiai, jis į tai nežiūri. Tai tikriausias pra ir darbo, kiekvienas žmogus dr-jos narių pavardės. - Ka
Jau penkti metai, kaip
garo viešpatavimas.
privalo savo protui duoti tam dangi šie 1925 metai yra ge lanko Amerikos lietuvius sa
Bolševizmas yra gyvas, veikiąs nuoseklus ir nepripažįs tikro atilsio bei maisto. Tds rai įpusėję ir dr-ja rūpinasi vaitinis laikraštis "Laivas".
tąs jokių kompromisų, nuolaidumų. Bažnyčia yra gyva, veik maistas yra doros knygos, ir leidimu, kalendoriaus 1926 Ar jau pasipažinai su juo? Jali, nuosekli. J i ir nežino nuolaidumų tikėjimo ir doros daly geri laikraščiai. Kiekvienos metams, tai šiuomi kreipiuos me daug tikyibinių straipsniu,
kuose. Bažnyčia ir bolševizmas tai du poliai, kuriems nelem tautos sąmoningas narys, bū į visus Kauno šv. Kasim. Dr- 'daug įvairiausių žinių iš viso
ta susieiti į vieną.
damas toly Uuo savo tėvų ša jos spaudos skyrius Ameriko pasaulio, ypač iš katalikų gy
/
PURTO BOLŠEVIZMĄ.
lelės - gimtynės, netik įdo je ir šiaip į brolius ir sesutės venimo, jų darbų ir vargų. Jai
Visa, žmonijos dalis, prigulinti Pasauliui, vien tai yra maujasi savąja tėvynė bet lietuvius - kad pasiskubintu- me rasi naudingų atsakymų i
-^.
priešinga Bažnyčiai, vienodai jp s nekenčia ir kenkia, kiek tik j trokšta turėti prieš akis ir po metė atnaujinti ar naujai įsi- įvairius klausimus, ir pats tnKUPONAS
gali ir kaip gali. Čia visa Pasaulis telpa bolševizme.
• ranka visą tą, ką jo tauta y- rašyti į šv. Kaz. dr-jos narius, redamas abejonių galės už
Pajai
Rašalai
Duona
Bet kituose dalykuose purto nuo savęs bolševizmą, j o , ra padariusi, sutvėrusi, para-«nes vėliau užsirašiusiųjų pa- klausti ir gausi atsakymą arPudingai
Mėsos
Saldainiai
baisiausiai nekenčia. Bet, rodos, kad tai bereikalingai ir ne šiusi. Tas žinias teil^a knygos jVairdės negalės but pagarsin- metus. Adresas;
Sriubos
Košeles
žuvis
nuosekliai daro. Atėmus žmonijai tikėjimą, dorą ir autorite ir laikraščiai. Kalbant apie tos ir atspausdintas 1926 me- ba paaiškinimą.
. No. 8
Vardas .
tą, pripildžius ją neapkanta Bažnyčios, ar verta ją laikyti lietuvjus, reikia pripažinti, tų kalendoriuje, kurs bus kiek
Jo kaina $2.00 metams.
, (Lith.)
Adresas >.
nuo galutinio žingsnio kuriuo yra bolševizmas. Ir ištikrųjų, kad Lietuvoje šv. Kaz. dr-ja vienam pasiųstas.
Adresas;
ta pasaulinė žmonijos dalis pastumta ir eina prie bolševiz yra didžiausi dr-ja^ kuri turi
- Greta šio prašau praieš"LAIVAS"
sau tikslą — spausdinti — lei ti, kas, kada ir koksai (amži
mo. *
2334 So. Oakley A ve.
'
Nebolševistinė Pasaulio dalis gyvuos, kolei į ją kris nuo sti laikraščius ir knygas ir nasis, tikrasis ar garbės) naChicago, UI.
Bažnyčios medžio atkritusios nudžiūvusios šakos. Toliaus jai platinti • jas lietuvių tarpe ne- rys yra miręs, kad galima buvien Lietuvoje bet visur, ka- tų paskelbti ir pavesti dr-jos PENKIŲ RATŲ CIRKUS
turėt ii ateiti galas.
ĮVYKINTAS.
Nuo bolševizmo geriausi vaistai, tai grįžimas į Kat. Baž- me tik littuvių esama. Toji 'narių maldom ir kad už miHair Dying &*
BROS. IR BARN^M I R • Hair Dressing
nyčią ir gyvenimas josios dvasia, ne vien josios pripažinimas, dr-ja kasmet leidžiamas savo rūsį narį butu, dr-jos Centro RINC.IJNG
>
•
Marcelina
BJeacliinit«
BAILEY CntKUS PADIDINTAS
S i t a Sykį
Shampooing
Electrical
Facel*
c
DEL NAUJŲ DIDELIŲ AKTŲ
BAŽNYČIA.
naujas knygas siuntinėja ir j Kaune, laikomos pamaldos. ~
OMank-uring
A scalp treatmenfc-a
Galutinai Penkių ratų cirkus!
BANDYK
Kuomet Pasaulį ėda bolševizmo vėžys, kuomet jis daužo- skleidžia žmonėms ne prenu-j Kadangi nevisur yra šv. Kaz. P«r metus laikraščių reporteriai yskelbę didumą "Didžiausios Paro
sis, lyg laukinis žvėris, netekęs laisvės, kuomet jis bando į- meratos keliu bet per įrašymą (Dr-jos skyriai, tai šiuomi pra- ra
dos
Pasaulyje". Dabar, pirmą, sy
Boimišką
vairiausiais suktais keliais prieiti prie kokios nors ramybės į dr-jos narius (nariai yra -- jšau mirusiojo giminių ar šiaip kį publika ištikrųjų matys 5 ratų
Aptalajs-paskanlntą
cirkų kada Ringling Bros. ir BarnuM
•(kurios, žinoma, niekuomet neras, nes nuo pačios jos \ Ver metiniai, amžinieji, fikrieji ir j pažįstamų teikti man žinių a- ir Bailey Cirkus atvyks Chicagroje
Liepos' 1? dieną.
gPACE AND SCALP SPECIALISTJ
smės atsitraukė ir jos nekenčia), Bažnyčia dirba j kaip dirbu garbės; metiniai moka $2 me- įpie mirimą, šv. Kasim, dr-jos šiandien
Su padidinimu skaičiaus
arklių
Vestuvių Syrus padaro-o
prota&emą buvo "Kaip jos visus pa
si savo darbą, visoje pilnybėje savo organizuoto veiklumo, tams; amžinieji kartą $35 vi- nario.
rodyt vienu kartu". Vietos daugelį
J
ftių metų Jubiliejus aiškiau negu kas kita kada nors rodo sam amžiui ir t t ) .
Antrašas: Rev. St. Pavila- miestų nebuvo užtektinai kad butų {me ant užsakymo.
šietrą padidint o scenos rei
Duodame pamokas vaka-S
Bažnyčios visuotinumą ir jos veikimą.
Kiekvienas narys, greta gau- nis, 207 York str. Brooklyn, galima
kalingos del aktorių. Galutinai vienas
g
patarė vietoj padidinimo šietros ja •rais ir dienomis.
Tepasižiuri šįmet kas Ryme. Jis pilnas šimtų tūkstančių namų knygų, kuriu vertė, į- N. Y.
pakelt aukščiau. Patarimas priim
KAČINSKAITĖS
tas ir įvykintas, dabar du .ratai yra oFRANCES
žmonių iš įvairiausių pasaulio tautų. Visi jie tos pačios vienos mant šio krašto kaina - išne- \
II. PRANEŠIMAS.
5
Savininke
o*
pastatomi ant viršiaus scenų.
katalikų šeimynos nariai. Nors juos dalina plačiausi plota*, ša daug daugiau negu $2, nau Neilgu laiku, ar į šv. Kaz. Nors yra aštoni Šimtai „ vyrų ir IS 1209 South 48th Avenue 2
Duoda genus
moter
areno
«
*» žvaigždžių uk »v»rV iTel. Cicero 75
nors jie yra skirtingų* rasių ir spalvų amonės, bet vis^ jaučiasi dojasi malonėmis, kurias Baž dr-ja įsirašydami, ar dr-ios
Cicero, I l L j
rezultatus
blausios ypatos yra rodomos pavie &&SlA*A2&&MJl*£&SZMJL*&^t&A:i~
kaip broliai, seserys. \
nyčios autoritai yra tai šv. j Kaune leidžiamų; laikraščių niai, kiti yra rodomi visi sykiu, šim
•
Klauskite savo
tai juokorįų krečia juokus ir pasi SKAITYKITE IR PLATINMISIJŲ PARODA.
Kaz. Dr-jai ir jos nariams su-j užsisakydami, įmokėjo:
rodo visuose dalyse šetruose.
s^t
Groserninko
Visi žmonės kaip vidurį taip ir iš
O pažiūrėk į misijų parodą. Teu rasi dalykų iš Indi jų, Ki-' teikę, pavyzdžiui už gyvus ir 1) iš Forest City, Pa. po $2: galų
KITĘ "DRAUGĄ"
viską mato labai aišksi.

PASIRINK
Tikrąjį Maistą
P
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kas gyvas apleisti jų pikni- tarė rengti išvažiavimą ir ko-* PRARIJO NIKELĮ IR NUO
j ką! Niekados.
misiją išrinko iš 5 ypatų, ati
TOMIR1
Aštuoniolikiečiai noriai ir davė viską ant komisijos nuo
puikiausių rezultatų. Šiame mandagiai visus priims. Vie- žiūros, vietą ir dieną parinki t . I A Z . AKAD. REM.
TOLEDO, O-, liepos 16. —
atvėjuje, iškalno atjaučiamą, tos nestoka. Draugų netru-lti.
Korespondente.
DR-JOS. .
Čia ligoninėj mirė Louis Rokad mUsų darbščios moterys kš, tai vieną, tai kitą sueisi ir
ber,ts, 3 metų, kurs pirm po
Bruožai iš Skubuoto Sus-nio. padarys daug naudos šv. K. pasikalbusi, susipažinsi, j e i SKAITYKITE IR PLATINros savaičių prarijo nikelį.
KITĘ "DRAUGĄ"
Susirinkimas įvyko liepos Vienuolynui ir suteiks garbės alkanas busi, nepamiršk už
eiti į restoraną, gabiosios šei
10 d. šv. Kaz. Vienuolyne. pirmajam skyriui.
Pirmininkavo O. ReikauskieNutarta turėti draugiškas mininkės gardžių pietų paga
nė. Maldą sukalbėjo gerb. išvažiavimas šį sekmadienį, mins, o , jaunosios, viįrios,
PAVELYKITE MUMS INVESTUOTI JŪSŲ PINIGUS
kun. Dr. K. Rėklaitis.
liepos 19 d. į Marąuette Park. mergaitės mandagiai patarI APSAUGOTUS
Užsiregistravo sekančios:
Tartasi apie didį darbą, fiaus. Besišnekučiuojant, troš
1 skyr. - O. Parkauskienė; buteįit, surengti milžinišką kulys pradės* kutenti gerklę,
V. Galnaitė.
vakarą Advento laike. Komi tik atsimink ir tučtuojaus
2 skyr. -- O. Sekleckiene, sija sudaro: J. Cliepulienė, J. aplankyk barą. Pamatysi sti
kurie mokės šeštą nuošimtį. M e s visuomet prisiren
prių
vyrų,
kurie
troškulį
at
Jonaitienė.
Barkauskienė, V. Galnaitė.
gia aprupyti jūsų atliekamus pinigus. Priimame nuo
3 skyr. - Valaitiene, GregžNiekas tiek gajaus malo ims ir pagirdys lengvais gė
$500 augsčiaik
diene ir Andruškevičienė.
numo neteikia susirinkime, rimais. Paskui patemysi įvai
'4_-5--7 skyr. nedalyvavo.
kaip organizacijos narių skait rių žaidimų ir tai neaplenk,
6 skyr. - B. Liudžienė, Z. liaus augimas turim savo tar bet nuėjęs pamėgink savo
Junokienė.
***VĄ pe ugninės energijos moteris, 'laimės, žiūrėk ką išlaimėsi.
augesnieji
8 skyr. - Kun. Dr. K. Rėk k. t. Chepulienė, Pieržinskie- Jaunimas šoks
nė, Filipavicienė, Paukštienė, gali pažiūrėti, - seniukai šne
laitis.
9 skyr. - O. Reikauskienė. naujų narių nestingame. Šį kučiuoti pasisėdę - mažiukai
10 skyr. -- Labanauskienė, syki prisirašė: Johaną Lėtu- I pažaist i. Ištiesų liepos 19 d.
kienė, Stanislava Steponavi- nuvažiavęs j Dievo ApveizKolesins kieno.
Agota Glesnienė, Mari- dos par. pik. galėsi džiaugTikslas — skubuoto sus-mo 'čienė,
1
tiės... Aštuoniolikiečiai - Vie
buvo aiškiai apkalbėtas ren- joną Baltruškonienė, Juzefą
Sveikiname nybėje ir nuvažiavę parodysi
Barkauskienė.
giamasis šeiminiškas iš važia
i s A n „.naujas Rėmėjas dalinamos ta Jme,
»e, Ką
ką ggalime.
vimas vietoje rugp. 16 d. likos
^ »
.*"•
,
0......ga.
, ,.
. „ OA i kilniąja R. Dr-jos dvasia?
Cicero Avbnue & 25th Street
Cicero, 111.
perkeltas
rugp. Aug.
30 iš
d.' Dalykai, kurie slėpėsi ateiMarąuette i parkose.
Bilietai
NORTH SIDE.
dalinti skyriams, kaina p o ' t y j e neteikia tik džiaugsmo,
**&?•
-<na*
50c. jeigu kas reikalautų ti-1 kiek įvykusieji. Štai konuLiepos 14 d., Moterų Sąjunkietų lai kreipiasi į gerb. Se- sija išduoda raportą iš buvugo's 4 kuopos įvyko pusmetinis
seris.
sio vakaro, birž. 14 d., kuris.
susirinkimas. Gana buvo skai
Iš kiekvieno skyriaus po- visais žvilgs. pavyko. Gerb.
tlingas, buvo tarta kasi ink
geidaujama po šešias darbi- kun. A. C. Martinkus neišlai"Bunco P a r t y " , atidėta ant
ninkes, jeigu galima ir dau- j kė
neprakalbęs.
Pareiškė
giau parinkti.
i džiaugsmo del taktingo susi- toliau, bet dovanų yra gana
ŠEIMININKĖMS KELRODIS
- daug. Žymiausios dovanos Sil
Gerb. Seserys /pagamins už- rinkimo, nuoširdžiai dėkojo
- Rašo IsaaeBe Kay
kinis
pakietas
ir
gintaru
šniu
Lietuvė šeimyninkė Amerikoj* visados trokšta gauti pata
kandžius ir padarys atsigaivi už surengtą J o pagerbimui
rimų
pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo
reHs, duotas p-nios E. Nau
nančio gėrimo.
vakarą ir dovaną.
šetmlniakė ir motina. Šitose skiltyse kas savaite
tilps
sėdienės islaimėjimui.
straipsniai kurie bus indomus kožnal Lietuvei seimininkei.
Išlaimėjimą gerb. Seserys za
Tyla.
Raportes
nuo
rengiama
dėjo suteikti.
» KODYKLfc No. 2d
" B a s k e r P i k n i k o " , liepos 19
Ateinantis susirinkimas įVirimo
Receptas
.
Naminiai Pasigelbėjimai
T0W NOF LAKE.
Grybai
auga
beveik
visose
iiltes'
Kuomet
mazgoji vilnonius juos ne
dL,
komisija
pranešė,
kad
jau
vyks rugp. 18 d. .»
neša srityse, miškuose, sodnuose, vy- reikią trinti. Keikia tik išspausti iš
viskas prirengta^ piknikai ninyčiose ir pievose; auga labiausia jų muilo putas ir paskui pamerkti
Sus-mas užsibaigė
malda
Šv. K. A. Rėmėją skyrius
daugiausia
pavasari ir rudenį. į salta vandenį
bus Jefferson Giriose, tuoj ir
Grybai,
kad
butų
maistingos vertei, ' Išdžiovinimul
Silkinių
apatinių,
per gerb. kun. Dr. K. Rėklai rengiasi prie draugiško išva
turi
būti
atsargiai
sugamintt
įteikia
suvyniok
juos
i
minkštą
abrusa
ku
vietoj kur kasmėtas būna.
žiavimo
šį
sekmadienį,
liepos
ris
sugers
šlapumą.
Išimk
kada
gairgi
žiūrėt
kokius
grybus
perki
.—
tį.
kelis centus daugiau ir imt i tava prosy t.
Buvo atsilankęs gerb. niusti verčiau
19 d., į Marąuette Park, 1:00
žibėjimas kartais paeina nuo tau
geresnius. Skaniausia ir sveikiausia
8. Jurgaitė,
klebonas kun. A. Baltutis ir zupš padaroma iš grybų. Pasigąmtn- ku, nuo nusinešėjinio arba nuo provai. po piet.
kit šiandien vakarienei sekančią.
sijimo materijos kada visai sausa.
Centro Rast.
GRYBU BUZA
t ą prašalint geriausia apdrėgninant
Rėmėjos ir Rėmėjai rengia- kvietė Sąjungietes atsilanky
2 puodukai evaporated pieno
materiją
su ammonijos
vandeniu.
ti ant parapijos pikniko ir
sia
važiuoti,
aišku,
kad
turė
Jeigu
nuo
nusitrynimo,
pabružyk
ma
1
svaras
grybu
TOWN OP LAKE.
terijsj.
m
i
n
k
š
t
u
Sepešiu.
pardavinėti
šaltą
koše.
Su
tnp
2
šaukštai
sviesto
sime "levely bunch".
Ucoiės Patarimai
2 šaukštai miltų
j
Nereikalingų
plaukų ant veido ne
Itp. visos sutiko. >Taipgi kvietė 1 riekė svogūno
Sekmadienyj, liepos 12 ef.
reikia sarmatytis- Geriausia palikti
lemo no skystimo
ant bazaro, kad Sąjungietes 1% šaukštas
juoa ramybėj
jeigu nėra perdaug.
šaukštuko druskos
įvyko šv. K. A. Rėmėjų I sky
Geriausias
būdas
pašalint tuos plau
1-8 šaukštuko pipirų
turėtų savo budelę, taip, kaip
kus
yra
naudojant
pumiką. Naudo
riaus paprastas susirinkimas
IŠ 18 KOLONIJOS.
1 puodukas baltinio ar karšto
jant
pumiką
reikia
but atsargiai.
kitais metais. Vienbalsiai su
vandens
Šv. Kryžiaus parap. mokyk,
VVitch
hazel
negeras
naudoti, nes
puodukas vandens
tiko darbuotis parapijos nau 1 Žiupsnis
jis
augina
plaukus.
Po" pumikos
numetgo ar kito pries
Ar laukiate Liepos 19 d?
kamb. Kaip ' nuostabus ir
naudojimo
nuprausk
veidą
šiltu van
dai ir komisija išrinko iš tri konio.
deniu
ir
uždėk
cold
cream.
Jeigu
gražus Rėmėjų pavyzdingu • Ar laukiate liepos 19 d.?
Nulupk ir sulaužyk grybus į šmo
jų, sekančios: M. Kregždiene, tui. Sudėk į porcelinį bliudą. Da- oda bus įkaitus nuo naudojimo pu
mas. Oras lauke gana tvan Neklauskite. Tiesiog jau ilgu
dėk lemono skystimą ir baltymą, mikos, nenaudok per keletą dienu.
M.
Kareckienė
ir
M.
Kamins
MaiSyk ir virk per penkias minutas. Vienok, gerlausis būdas pašalinimui
kus, susirinkimo
kambarys ir belaukti, rods, tas laikas
Atvėsink, nukošk, palaikyk skystimą tokią plaukų yra elektriška adata.
ir sutrink grybus j košenę. Dadėk Tą turi atlikti specialistas
dušnus, vienok Rėmėjos susi- sustojo, ar užsnūdo. Mat, lie kiene.
skystimą ir perspausk per stetuką.
YpatiŠka Sveikata
Sutarpink
sviestą
aukštutinėj
daly
j
Kokie
maistai
kurie duoda mums
renka skaitlingai su geriau-}pos 19 d. National Grove dar-i Iš Apskričio susirinkimo
dubeltavo virdulio. Supjaustyk s\'0- svarbius mineralus reikalingus mūsų
siais norais. Kas ir darė gali že, Dievo Apveizdos parapija raportą išdavė K. Jeseviciute guną į sviestą ir šutink iki pagel egzistavimui. Kalkium yra piene ir
tonuos. Dadėk miltus, maišyk iki bus kvorta ant dienos užtikrins vaikams
mybės manyti, kokio didelio rengia šaunu, pikniką. Ar gali' paaiškino, kad apskritys nu- vienoda.
Atmiešk pieną su puodeliu tvirtus kaulus ir dantis.
Turtingas
vandenio ir pilk palengva į sviestą geleže maistas — kuris duoda rau
įdealumo ir patarimo mote
ir miltus, nuolat maišant iki sutirš- doną kraują — yra kiaušinio try
rys, Šv. K. A. Rėmėjų dr., y- $ E
tės. Sudėk grybus ir uždarą. Užvirink nys. Kitas turtingas geleže maistas
yra kviečių sėlenos. Visos sėlenos yIr tada gali duot į stalą.
r a susispietusios. Jos tai pa
ra tikrai sveikas maistas del dviejų
Virtuvės Reikaluose.
priežasčių: Pirmiausia dėlto kad jo
Jeigu
liko
pusė
bonkos
alyvų,
įjėgia visur. Užtenka laiko vi
pilk ant jį biskį alyvų aliejaus ir se y.ra aug geležies ir fosforo. Tie
siems darbams.
su visu skystimu
palikus uždaryk mineralai, šalip budavojlmo kaulų ir

DIDELIS IŠPARDAVIMAS KNY6|Į

ŠV: K. A. RĖMĖJU DARBUOTI

PIRMUS

PAPIGINTOMIS KAINOMIS.
Įvairios
1

DRAUGIŠKUMAS

Sus-me raportai, sumany
mai, nutarimai ir nauji nariai.
Centro raporte paaiškėjo,
kad rengia šeimyninį išvažia
vimą, rugpiučio 30 d. į Mar
ąuette Park ten pasidarbuoti
apsiėmė: p. p. A. Pieržynskienė, M. Paukštiene, O. Kuariškienė, J . Barkauskienė, A.
Glesnienė, J . Chepulienė, S.
Švinkienė, S. Gečaitė, O. Par
kauskienė, M. Šedienė. Alto
rių Fondo reikalui daugiau
siai laiko pašvęsta. Galop iš
rinkta kolektorės eit per na
mus. Šios gerb. ponios apsi
ėmė: T. Filipavicienė, J . Bar
kauskienė, J . Chepulienė, M.
Paukštiene, CL- 'Ručinskienė.
J e i išvardintos ponios kur ap
siima į komisiją, tai ten esti B E S

Kaip įeinate musę * bankon tuojaus
jaučate tą atmosferą draugiškumo iį
ir patarnavmo. Mušu ambicija yra
įgyti ir palaikyti draugus su mušu
draugiška pagelba ir tarnavimu.

bonką tandžiat. Alyvos palaikys savo
skoni ilgai ir nesuges.
Leisk virtiems valgiams pirmiausia
atšalti, paskui tik dėk j ledų šėpą.
Kad. mėsa neapsviltų uždėk šmotą
taukuotos popieros ant viršaus kada
ded} kepti Ir tas neduos viršui apdegti.,

kraujo, stimuliuoja vidurių veikimą.
Antra, kadangi sėlenose yra didelis
nuošimtis virškinamų dalių.
šioje
šalyje mums reikia daugiau kiekio
valgyme, mes valgom perdaug nudailintų vatgių. Palaikymui žinogiškos mašinerijos gerai reguliuojamos
ir veikiančios, reikia tinkamo maisto.

Mes Rekomenduojame Sekančius Produktus:
Barden's Evaporated pienas yra du ;
sykiu riebesnis kaip paprastas bon-į
kos pienas. Kuomet jūsų valgių gaminimas reikalauja pieno atmieškit'
Z

-

pusiau su vandeniu Borden's Evaporated Pieną. Jis sutaupys jums pieno pirkimo lėšas. Visur reikalaukit
tiktai šito.

—
Atdara
pieną ir Naktį

Phon*?:
ltoulevaid 4552

A.

P-le Jonikiutė mūsų Lietuve rasti»

paaiškins apie patarnavimą banki
niais reikalais.

THE STOCK YARDS TRUST & SAViNGS BANK

1857 WEST 45TH STREET

4130 SOUTH HALSTEP STREfeT
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NOTE L

TURKIŠKOS, SLLFURINĖS VANOS IR ELEKTRINIS GYDYMAS
DAgAR NAUJAI IŠRAPOME mineralines, sierines vanpjs, ku
rios yra geros nuo visokių ligų: rumatizmo, cirkulacijos, kraujo ir tt.
MASAŽINIS BRAUkY>IA6, elektriniu hr švedišku būdu. Su
mūsų pilnu setu instrumentų mes galime suteikti 25 skirtingus
treatmenuts.
NAMAS naujai lšalsyta ir padidinta. Yra vietos del 160 ypatd.
Iš toliau atvažiavę gali būti savaitę laiko arba taip iLgai kiek
reikalinga.
iaOTERŲ SKYRIUS atdaras Utarniukajs nuo 8 iki 12 vai.
nakties.
i

ninkė prie No. 12 langejlo maloniai

a

F. C Z E S N A

Kampas South Paulina Street
S

^^•^»
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Knygos.

Kelionė Aplink Pasaulį per 80 d. Verte Balčikonis f L25
60c.
*0«-

4 Žmogus ir Gyvuolys, *Kun. Pr. Bnčys
$Jc.
5 Karalienes Prižadas, Vertė J. Tarvidas
50c.
6 Paaugusių Žmonių knygelė, Vysk. M. Valantiejus 35c.
7 Išpažinties Paslaptis, B. Kasaitis
8 Limpamosios ligos, Parašė D-ras A. Vileišis
9 # Apie Apšvietą, Kun. Pr. Bučys
••
10 Katedros Dainius, J . Allen
11 Gėlių pintinėlė, Apysakėlė Kun. V. Ambraziejus . .
12 Marike, Parašė Vargšas
13- Broliukui ~ Dobilėliui, Kupranas
f
14 Lietuvių literatūros isto. konspekto Chrestometrija

75c. ,
30c
2ac« &
20e.
20c.
ĮSe.
20c.
50c.

15 Trumpas Žemės8 Aprašymas, S. Mečiaus

35c.

16
17
18
19

30c.
30c.
15c.
50e.

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

CICERO STATE BANK

*

I

2 Žaidimų Vainikas, Matas? Grigonis
3 Į Aukso Sali, Apysaka

MORGIČ1US

m

S

.Lietuvos žemės valdymo istorija (iki lenkmečit|) P.K.
Planetos ir Žvaigždės, J. Gerutis
Disputai su Biblistais
Iš Adomo Mickevičiaus raštų M. Biržišku . . . . . . . .

Lietuvos visuomenės ir teisės istorija Paraše A. 3. 80c.
Aplink Baltija, Vaižganto
30c.
Trigonometrija Pilnas sistemat. kursas A~ Jakštas $1.00
Botanikos -Vadovėlis, Vertė V. Vilkaitis
50c.
Ekspresionizmas Dailėje ir Poezijoje, A. J a k š t a s . . 25c.
Gamtos Prilyginikai Liet. dainuose ir raudose, B. M. 35c.
Baudonoji Vėliava Solializmo Rojaus Vaizdeliai, S t T.
Pavasario Balsai M. Mačiulis
t . T5«.
Jono Biliūno Raštai apysakos ir eilės
$l.Cd
Sociologija, Trumpas to moks. Vad. Prof. kun. Šaulys 35c.
Mūsų Jaunuomenės Idealai, Pr. Penkauskas
20c.

31 Demokratija, Parašė Kun. D-ras A. Maliauskas $1.00
32 Vargo Mokyklai, Būrelio Mokytojų rinkinys I . . . , 80c.
33 Žemaitis Rastai, Apsakymėliai
34

$1.50

Lietuvos Atgijimas Dr. J. Totoraitis

35c.

35 Žmogaus Tikslas, Devinios Konferencijos Kun. Pr. J . 50c.
36 Lietuvių Dainų liter. Istbrija knyg. I M. Biržiškos 60c.

#

37 Bludas arba Lietuva buvusios Rosijos revoliucijos
/mete Romanas J . Dobilas

I

$1.75

38 Dainava Literatūros ir Dailės lapai pirma knyga
Vilkolakio laidinis 1920 m
:
39

. . . . .
Sunkiaisiais

Laikais

(iŠ

MaUO

atsiminottlų)

S5c.

A.
r

Rucevičius

: . 45c.

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

75c.
DVASIŠKO TURINIO, KNYGOS.

4J, Gyvenimas Šventųjų, surasi ta dėl kiekvienos dieno
per visus metus, Juozapa Žavadzkio Vilniuje, gra
žiais apdarais kaina
42 Naujasis Testamentas Mūsų Viešpaties Jėaaus
Kristaus, gerais apdarais ..'

$1.25

43 Apie Kristaus Sekimo, Šv. Tomo iš Kempio
44 Sveika Karalienė, Verte J . B

$1.20
75c.

45
46
47
48
49

Švenč. Sakramento Adoracijos Vadovėlis
*...
Apie Katalikų Tikybos Tikrybę Parašė M. M. T. . .
Tegul bus pagarbintas, Svenč. Sakramentas Ador.
Gyvenimas Šv. Stanislovo Kostka Vertė M. M. T.
Legendos ir Pasakojimas Apie Kūdikėlį Jėzų VertS
Kun. V. Kulikauskas
\ .

$5.00

30c.
30c.
46c,
20e.
50c

-

50
51
52
53
54
55
56
57

Apeigos Katalikų Bažnyčios Paraše J . Gerutis . . . . ftOc.
Šv. Jonas Berchmans ir Šv. Ignacas Loyola 1 knyga 30c.
Evangelio skaitomos Viešp. dienomis ir Šventad. $1.00
Dievo Karalystė Jumyse yra vertė Kun. Pi L
20c.
Dvasiškoji iškalba, kun. D-ro K. Jauniaus
23c.
Katalikų Tikyba sulig Apašt. sud. kun. Pr. Bučys 75c.
Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas vertė Kun. V. K. 20c.
Šv. Pranciškaus -Saleziečio Dvasia I i r I I tomas . . #te.
P. S. Perkanti nemažiau kaip už penkias dolerius, duoda
me 25% nuošimti, tai yra nuo vieno Doleriaua, 25c. flulfei.
džiame, išėmus Šv. Gyvenimą.
Reikalaukit tuojaus:

DRAUGAS
2334 SO. OAKLEY A VE.

CHICAOO, ILL.

i^r
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Penktadienis, Liepos 17, 1925

R A U G S S

O

SB

U—11

grabnešiai butų skiriame iš varg. p.Ančius. Raportas U- PIRMOSIOS KOMUNIJOS
D A K T A R A I
žaidėjų su uniformomis, taip ko s priimtas gausių delnų pio- ATMINTIES DIPLOMAI.
—
turime už garbė pranešti
ir išpildyta. Laike laidotuvių j imu.
visuomenei, kad mums pasise
1) Revizijos komisija susi dalyvavo daugybe žmonių,
Kuopos Nutarimai.
Gydytojai, Ohirurgag. Obines jaunikaitis buvo čionai
kė gauti iŠ New York labai perkėlė savo ofi«§ po numerio
deda iš penkių narių.
#
tetrikas ir Speci]alistaa
2) Revizijos komisija priva gimęs ir augęs ir turėjo daug Nutarta turėti programas g r a ž i ų Paveikslų. Paveikslai
Elektroterapas,
lo išsirinkt iš savo. tarpo draugų. Vyčiai pasiges vieno kiekvienam susirinkime, ku- spalvuoti labai malonus ir }SpECĮJĄLJSTAS
IŠIMA TONSH.US ns
1)—Be marinime,
iš*
savo
gerų
žaidėjų.
i
susidės
is
paskaitų,
p
r
a
'
į
Vaikučiai
gavę
nuo
Džiovu, Moterų ir Vyrų Ligų
Ą
rus
p*rm. rast. ir t. t.
t ) — B e peilio ii b e ' sluMsme,
kai
ryto nuo 10—1? nuo f—i
4J—IH ftrpaie,
H liečiančių apie Lietu- S e s e r u a r b a Mokytojų toki Vai.:
4)—Be joHo p a v o j a u sveikatai,
3) Centras ir spaustuvei Ilsėkis, Juozapai, ramiai,
po pietų: noo 7—8:*#
vakare
0)—Padjentui nereikia s i n t i , g*h
v
$- Kiekvienam nariuj duot j Diplome negalėsas atsidžiaug- Nedeliomis: l t Iki 12.
tuoj valgyti, ir rali eiti J darbe
direktoriai duos kuopoms ben šaltoj žemelėj r
PAGYDO: "Oal-btoneu" (akmenis talTelefoną* MJdtvay 1860
s
i y j e ) Ir. akmenis Šlapumo pūslėj be
-" Pavyko.
P™g° lavintis, dalyvauti pro- t i g r a žumų. K$ina visai necji-t
drą atskaitą du sykiu į metus.
operacijoM, ra tara tikromis moksllfflffiE
T
ikomis priemonėmis bei vaiataia.
Šv.
Antano
dr-stės
pikuigrame.
Turėfi
žaislus,
deli.
Apkurtusiems sugrąilna girdėjimą.
3:30 danuųa pertrauka nu
v.jdo visokias ligas pasekmingai, Ir jei
TeL
Canal
0257
t
ak.
Prospret
0050
kas, įvykęs Liepos 12 d., pa Suorganizuoti " t e n i u V ra
yra reikalas darė operacijas.
traukimui paveikslų.
Reikalaukite tuo jaus:
Prolesijonalį patariiavima teikia aava į
ofise
Organizacijos Ugdymo Klau- vyko gana puikiai atsilankė, telį/ ir tyme,. Atlikt tam darbui
"DRAUGAS"
1411 So. 50,Ave. Cicero, DL.
1
daug žmonių ir pelno d r a u - i
išrinkta komisija iš p-lių:
simas.
Ofisas
atidarytas: Kasdien nuo t vai.
Lietuvis
0ydyto|M
I
r
po piet iki 0 vai. vakare.
2334
So.
Oakley
Avenue
Ohlrnrgai
gystei tikimės liks pusėtinai. O. Sinkevičiūtė, M. ZapieniuNedėHoinis Ir seredonui ofisas atda
;
rytu H.
IMI
So.
HaUted
M.
1) Šįmet kaip ir perna . d;»Ohirago,
UI.
tė, J. Grigas, ir Bartis. Ra
J
Išvažiavo.
KeaidenclJa 0009 S. Artesiau Ave.
ryt naujų narių vajų.
.e
Valandos: 10 lkl 12 ryte; 1 iki f
6v. Baltramiejaus parapijos ginta nariai rašyti į organų
ANT
JftBNDOS
r*
4
po pietų: * iki 9 vakare.
2) Apskričiai ruošdami va klebonas gerb. kun. J. B. Klo- 'Vytį", rašyti lietuvių kafStoras ir
kambariai, gerą vįeta
J
fvnr
jų nužiuręs tinkamus kalbė ris išvažiavo vienam mėnesiui boj.„ Išrinkta keturi kores prie Šv. Kryžiaus Bažnyčios grali bu
TT
ti kendžių a©ba šaučiui vieta. Storas
1
OVl>VTOJA8 IR C H I R C R G i s
tojus.
'vakacijų. Ketino
aplankyti pondentai rašyti į laikraščius randasi tarp trijų mokyklų.
4442 So. Western AveT
Atsišaukite:
)
• Pašelpos Skyrius.
apie
kuopos
veikimą
ir
t.
t.
Į
Glacier National Park iš ten
Telef. Lafayette 4140
4601 S. Ę^rmitage Ave.
Lietu
f
is
Aklų
Bpedall»te>
1) Priimta rezoliucija: Fa važiuoti i žymesnes vietas Ca korespondentus išrinkta šie:
geidaujama, kad Centro val- nadoj. Laimingos kelionės, ir.J- Ančius, O. Bugailiutė, M.
I i
dyba rūpintųsi pašelpos sky Šveikam sugrįžti. Iki sugrįš, Zapieniutė ir Bartis. Išrinkta
f
riaus inkorporavimui ir jo re jo vietoj bus gert. kun. S . ; ^ 1 * vedėjas - p. A. ZapieOfisas 3801 S. Kčaile A*a. Phone
"
KEILOCGT
Turėk
švarias.
Sveikas
aid*
Lafayette 007^. Valandos S - 6 vaJc.
gistravimui visose valstijose, Rakauskas.
nas. Nutarta nupirkt dovaną
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
aezidencUa »150 W. 03 St. Phon*
J
jei turi aklų uždegimą, jeigu aky*
TASTELFSS
CASTOR
OIL
Proapect
0610. Valandos Iki l f
kur tik yra L. Vyčių kuopos.
darbščiai
narei
p-lė
_M.
KliVijurkas.
t u varge, silpno*, skaudžios arba
ryto, 7 iki 8:30 vakare.
Gerai išdirbtas castor oil
'•^•M • » »
2) Rengti pašelpos sky
ašaroja. Patarimai D y k a i
maitei, kuri išteka, už josios
del medikalio vartojimo.
Akiniai $5 ir augščiao
riaus vajų sykiu su liauju.
pasidarbavimų.
Be skonies. Nemainytas
Valandos nuo 1 lkl t vakare
grynumas. Klauskite KelOfiso Tel. Boulevard
narių vajumi, pagal Oėtt^l
Susirinkimą, uždarė malda
log's, pagamintas mušu
Nedėlfomiš nuo lf lkl 1
Beald. TeL Dreiel 9191
Laboratoriuose. Pas kiek.
nužiūrėjimo.
gerb. klebonas kun. Daniunas.
:: 3333 South Halsted Street
viena vaistininką.
Išvažiavimas.
3) Nepriimt narių prie pa
Report.
I
RUSAS GTl>YTOJAŠ IR
Liepęs
4
d.,
šv.
Cecilijos
~ \
šelpos skyriaus be ilakta *o
CHIRURGAS
!
choras su gerb. vargon. ir
paliudijimo.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
CICERO, ILL.
Vaikų ir Tisų chroniškų ligų.
4) Kuopos turi turėti' sa kleb. automobiliais išvažiavo
vuosius gydytojus ir apie į Prolrn's Lake, apie 20 mai Labdarių 3 kuopos susirin
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
Gydimas
lių nuo Sįoux City. Tenai prie
juos pranešti Centrui.
Kampas 31st Str.
kimas įvyks > nedėlioj, liepos
Tik
Val.
1—8
po piet. 7—8 vaje. Ned.
:
6:20 ežero visi linksmai ir gražiai
Posėdis
baigiamas
pranešimui gydysi! vyrus už
19 d., pirmą valandą po piet, Iki
Ir
Šventadieniais
1 0 — U d.
DK. VA1TUSH, O. D.
numažintą kainą $10.00. šis pasiū
lajką
praleido.
Visi
taria
iš
vai. vakare.
Lietuvis Aldu Specialistas.
lymas del trumpo laiko. Tatgl At
Šv. Antano parap. molf^klos eikite
Palengvina akių iteirpima, kas
Šiandien
aUdėiioJiiPas
yra
važiavimo konjįtetui ačių už kambary. Visi draugijų atsto pavojingas.
(Bus daugiau)
y r a priežastimi skaudėjimu gal- į
jron, svaigulio, aptemime, nervuoAr
sergate?
ff»mų Telefonas Yards l«9f
pasirupiniiną automobilių ir vai yra prašomi pribūti.
tumo, skaudančius ir uždegusius
Ar norite iš
Ofiso T e t BoHilevard 5913
karsčius akiu, kreiviu ak : % kata
sigydyti?
At
už pagaminimą tokių skanių
re,
aemiego.
ir
taip
tolimus,
be
eikite
pas
ma
A. Z., rast.
DR A. J. BERTASH
vaistu arba skausmo. No&.orvlraine del pilno
valgių ir gėrimų. Visko buvo
S404 So. Halsted St.
Fiziškos ir La
n a nei akių m e d i k a l i s mokslas.
batorijos
per
Visuose
atsitikimuose
daromas
«-»ffco
valandoa nuo 1 iki | po
užtektinai.
žiūrėjimo. Su
egsaminaa elektra parodantis ma
VAŽIUOJA Į LIETUVĄ.
pietų ir 6 Iki 8 vakare
Neteko.
žinokite
jusi;
žiausias klaidas,
taip pat kaip V
tikra
stov}.
visokias
ligas
arba
nenormali pa
Šv.
Cecilijos
choras
vertas
—
|T
?
L. Vyčių 47 kuopo* base
Negaigykite
dėjimų, silpnybę
mušk ulinių- alaika pas ki
kių. Akiniai padaryti, kųrle pri
boliainkai neteko vieno iš pagyrimo del gero pavyzdžio P-nas Julius Dainelis, Cicetus gydytojus.
taikomi sunkiausiuose atsltiklmuo
AŠ vartoju Xse. Nauji stiklai įdedami į rėmus,
gavo smarkių žaidėjų - Juoza padaryto, būtent, visi nariai riežių geras draugas, karštas
Ray ir Mioiei reikalaujamą. Stiklai Įdėti nuo
roskopa
dėl
numerio
iŠ recepto duoto tisiems
tėvynainis,
išgyvenęs
Šioj
sa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ės
prieš
išvažiavimo
susirin
po Daekaus, kuris atsiskyrė
egsaminacljų
ligoniams, ir rekordas laikytas vi
X — Spinduliai
sų atsitikimų NeŲkros akys pri
nuo visų savo draugu ir pa ko 8 vai. ryte į bažnyčio šv. ly 27 metus, važiuoja aplan
Ofisas
t 2201 W. 22nd S t
taikytos. Speciale atydą atkreip
•
«
*
•
SS?
S3S2S
Oor.
8.
Leavitt
St. Tel. Canal i l l t
109
S.
Dearborn
kyt
savo
tėvynę
ir
seną
mo
iama
palengvinimui
visų
nervų
ligų.
Mano
35
saulio -- pasimirė Liepos 9 Mišių išklausyti, ir kadangi
ligų,
kurtos
paeina
nuo
erainimo
metų
pasekRezidencija:
8114
W. 42nd St.
St. 12-to aukštis
svarbių nervų ir emegeuų vidupių,
diena. A. A. Juozapas žaidęs kleb. tas Mišias chorui paau tinėlę. Cicero apleis liepos 20
Tef. Lafayette «f8S
aerganOų
^STnv^^Visų
paeinančių nuo nepataisytų aklų
Valandos: 1—4 & 7—8 V. V.
d.,
pabuvęs
NeW
Yorke
keletą
įtempimo,
kuomet geras pririnklvyru
draugas.
svęstos
gydykavo,
choras
gražiai
laike
mi
su Vyčiais Birželio 14 d., su
Nedėlioj: 10—12 ryte.
mas
ir
nešiojimas
akintų
paleng
Mano geriausias
jrgančlų
dienų
laivu
"Leviathan",
lie
vins
padėjimą.
Taipgi
arti
ir
toli
i
šių
pagiedojo.
Su
Dievo
pa
paliudyjimas
yrą
Ateikite
pliekdami smarkiausj tymą
matantiems pagelbėta. Speclalė a- I
mano išgydyti ir šiandien. Tei
^df, atkreiptą J mokyklos valku* !
patenkinti
pa singas Ir ga
Waukegane, parėjo su savo laiminimu visi- išvažiavo ir pos 25 d. išplauks į tėvynę.
Telcfųnas Boulevard lASt
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vak.
bus gydimas.
cientai.
Rep.
Nedėliomis nuo 9 iki 1 po pletv
draugais namo; ant nelaimės laimingai sugryžio.
Europos
Tel. Bou'evgrd 7R89
1545
W.»t 4 1 th Street
Parapijos Piknikas.
vieno iš draugų turėta revol
Remėdijos
$4 o :
460S SO. ASHLAND AVENUE
X Darbo valandos, mokes
AKINEI
ACGftčlAn
veris, kišeniuj kuris krisdams
TlnJtOS ir PAGF,RINVOt!»
Cnicago, m .
Liepos 12 d. įvyko pirmuti tis už darbą, darbo padėtys, Suteiktos del kraujo pagerinimo
Vai.:
f
ryto
iki 12 piet: 1 po
ant grindų išsišovė ir kulka nis šių metų parapijos pikni
Ligos kurios buvo negalima išgy
piet
iki
8
po
piet, 1:30 vak. iki
dyti pasiduoda šiame scientifiškam
namų
darbas,
darbo'
reguleriš*
ASO
vak.
pataikė Juozapui j šoną. Tapo kas. Oras buvo gražus, šiltas,
gydymui. Aš vartuoju mano gy
Phone Roosevelt 7705
dyme naujausius serumus, karvekumas,
ir
kolektyvis
bąrgenugabentas ligoninėn, bet kul- l o d e l ^ ^
susirinko labai
rauples, antitoksinus, bakterinus,
kitus greitai gydančius vaistus
nas - yra tai svarbiausie da ir
<*L B o i k t a r d ų&*r<
kurie gydo neatkratomas ligas j
ką negalima buvo išimti iš skaitlingai ir pelno gražiaus
2359 S. VTestern Ave. Cor. &4 S t
laiką. Ateikite šiandien
lykai kurie pagerintų moterų r {trumpą
d e l patarimo kuris bus sutelktas
Specialiai Gydau Kumatizmą.
priežasties daug kraujo tekė padaryta. Gerb. kleb. taria
veltui. Valahdoą 9 ryto Iki 5:30
Vali: Nuo 9 v. ryte iki 1 v. p. p.
darbo stovj.
v. v. Utarninkais, Seredomįs Ir Su
Nuo 6 v. vak. iki 9 vai. vak.
jimo. Nelaimingasis išbuvęs' gėdingiausią ačių visiems aubatos vale. iki 8 v. v. Nedeliomis
JTed.: Nuo 9 vai. ryte iki 1 v. p. p
nuo 9 vai. iki 1 vai. p. p.
ligoninėj apie 3 savaites pa kuotojams, darbininkams-ėms,
—
•— —
simirė.
1797 Weat 47th St.
ir visiems kurie malonėjo
s
» » » » » • » » • » — •i\«•
Valandos
noo M iki 13 dieną, aaaa
Tel. Hcmlock 2061
A. A. Juozapas sulaukė vos a t e i t i į p i k n i k a . Parapijonai
109 N. DEARBORN ST.
• lkl 8 vai. vak. Nedeliomis ano
Iki šiol mes amerikiečiai
20 metų amžaus, buvo tikras'
kleb d ž i a u g i a s į k a d vis.
* iki 9 vaL a* platų.
Paimkite elevaitorį iki 12
!
neturėjome
žaidimų
knygos,
sporto mėgėjas su Vyčiais ž a i - k a s t a i p ^ ^ p a v y k o .
aukščio
U E T U V I S DENTISTAS •
iš
kurios
būtume
išmokę
tin
de iš pat susitverimo base
Korei
655S S- \Vestcrn Ave,
Chicago.
Cnicago, UI.
JV&L: Kasdien nuo 9 v. ryte Iki 8
kamų žaismių. Štai dabar ga
bąli tymo, arti 4 metai, atsi
J v. v. Ned. nuo I lkl 12 vai. p. p
Pai. Boulevard HftO
žymėdavo kaipo geras žaidė
vome ją iš kitur. Joje yra 102
Lietuviu Gydytojai
jas ir smarkus mužikas.
įvairus žaidimai. Šie žaidimai
»
S303 Sonth Morgan Btreet
Lietuvis
Graborms
* Laikė laidotuvių Liepos 13
labai tinkami žaisti išvažiavi
Specialistai
užsisė
2314 W. 23rd Place
dėjusių
chroniškų
d., visi žaidėjai dalyvavo
Liepos 8 d. L. Vyčių 20 kp. muose, pknikuose ir įvairiuo
Chicago, I1L
ligų vyrų, moterų
kaipo grabnešiai, ir gėlių ne- laikė paprastą susirinkimą, se pasilinksminimuose. Taigi
Patarnauja laido
(r vaikų.
Daktarų
tuvėse
kuopigiausia.
Medlkalė Lavioiaiorija,
sėjai, pilnose savo base baJl ( kuriame buvo išduotas 13 Sei- labai patartina kiekvienam
Reikale meldžiu at
DR. HORVAT, DR. WILLING
Gydytojas ir Ohirurgaa
sišaukti, o
mano
uniformosė, nes nabašninkas mo raportas,
.tofcią naudinga knygą įsigyti.
1347W.18St.. Kampas Bluelsland
darbu busite užga
4631 So. Ashland Ave,
Ave., 2 fL Varanaos »<uo 9 iki 8
prieš"mirsant prašė savo bro- Raportą išdavė Seimo atsto- Kaina tik
nėdinti.
60c
TeL Yardi 0994
kasdien. Nedėlioj nuo 9 lkl 12.
Tol. Ganai 1271
lio^kad jeigu mirsęs tai, kad vai-kun. kleb. Daniunas į r
1
"DRAUGAS" PUB, CO.
Valandos:

LIETUVIAI AMERIKOJE
B L. VYČIU S E l E

DU CHARLES SEGAL Dr, A. kackus
47Z9 S, Ashland Ave.

—

Posėdis IV, Antroji Diena.
IV. Posėdis prasidėjo 3 vųl.
po piet. Pirmininkavo Dr. 3tf.
Bagdonas, Seimo pirmininkai.
Organo klausymas.
Seimas priėjme šiuos nuta
rimus :
1) Atspauzdint Vytyje angliĮ kalboje istorinius straips
nius liečančius Lietuvą.
2) Panaikintas nusistaty
mas, kad vien originalus raš
tus talpinti.
3) Seimas pageidauna, kad
dovanos butų suteikiamos už
geresnius straipsnius.
4) Įvesti Vytyje Oendras
"(įuestion Box", abelnai vi
sokį dalykai gali būti klau
siami.
Revizijos Komisijos Klausimas
=V£

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. X. RUTKAUSKAS

W • ! < • * • » *•> ^ »

BR. SERKER, 0. B.

•

TOSliįTARirf

s<*K

SIOlfjĮ CITY, I0VVA.

ADVOKATAI:

D P , A. A. ROTH

k JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
• t W. WaAtfngton st., R. 1S10
Teleptaone Dearborn 8*44

I

VYRAI GYDYKITĖS

$50

Vakarais: 2151 West 22 St.
Telephone Roosevelt 90*0
Namų Telefonas Repuhllc MOO

A. A. O L1 S

$10

WAUKE6AN, ILL

A D V O K A T A S

11 S. La Salle st. Room 2001
Tel. Randolph 1054 Vai. nuo t-5
VAKARAIS:
1241 & Halsted St. Tel. Yards 00«2
T iki • v. v. apart Panedėlio tr
Fėtnjčlos

1

DR. S. BIEZIS

V. W, RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas DidmiestyJ

29 South La Salle Street
Kambaris 530
Telefonas Central 6SJM)
Telefonas Yards 4481

914

606

I Vakarais 3223 S. Halsted St.

JOHN UieHiNSKAS

renza

OR. K. P. MICZOLL M.D.

LIETUVIS ADVOKATAS
1231 W. 22nd St. arti
T e l e f o n e Ganai 2552
Valandoa: 0 ryto iki % vakaro. Be
rado j . ir Pėtnycioj nuo 9 r. iki 0
• . Veda visokia* byla* visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba visokius Doku
mentus, perkant arba parduo
dant Lotus, Namus, Farmas ir
Bisniua Skolina Ptni#;us ant pir
mo morgičlaua ler.fvomia išlygo
mis.
«#*'

ŽAIDIMŲ KNYGA
•

Dr Marya
Dowiat-8ass

DR. W. R. REGISTER

v

i DR. JOSEPH KĖLU

Dr. Ą.J. KARALIUS

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
1M Kortb State Street
Telef. State S225
Vakarais Ir nedėlios ryt*;

I

3335 S". Halsted St.
Telefonas Yards 0141
Bylos vlslose teismuose — AoI atraktai. — Ingaliojimal — Pas
kola pinigų 1 ir t morgiciama

*-—m

r*

r/

Dr. Maurice Kahn

2199

j. P. WAITCHES 1 CHAS. K. VUOSAITIS
•

ADVOKATAS
TeL Pullman 61T7

Roseland, M .

10717 Inidi*5* Ave.
M I E S T O

O F I S Ą *

127 N. Dearborn St.
Kambarys 142t
Telefonas

r>e*rborn

SPECIALISTAS
egaamlnaTOjime abstraktu Ir nejudinamo tur\o teisėse. Taipgi vada
visokius
sudus.

w_

• ^ ^

S. D. LAGHAWIGZ

NASHUA, N, H,

Didžiauses ir g^riauses sinvejei
ant West Sides.
Turiu dideli pasirinkimą pavasarinių
materijų del vyru ir moterų,
NAUJAUSOS BtABOS SIOTU
Visokiu Btyin
Padarau ant užsakinio srreitai Ir gerai
Kairios visTem8 prieinamos.
Kreipkitės pas mane del gero patarna
vimo. Taipgi

2334 $o. Oakley Avenue.
Chicago, U.
limuMiuiMJii^^^iiiiuuiPS

1 AUDITORIUM CAFE I
AND

I

Gera Vietą Pavalgyti
5 Lietuviškų
Ir
Amerikoniškų
gvalgių kur gražiu Ir
švari
f-SneciąU lietuviški pietus p a p r a s ;
gtonurv kainomis nuo 11:|0 rytoS
5 iki l: 00 po piet.

P. Ą. PALLULIS

V«Min«, dažome ir ątrynĮJiname sennA.
OHAS. K. VTTOSAITIS

Lietnvin Kraucins
8337 So. Leavitt St.
Ohicago, UI
TeL Roosevelt 8982

»rriT5'yv?r5^¥O^^C¥¥r5^i¥i^^

CHOP SUEY

Savininkas

13200 02 So. Halsted Street f
5

Tel. Boalevard 5788
Atdara Dieną Ir Nakt|

iiiiiikiiiiiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira
/

PUBLIŠKA KLINIKA
MARY PATEŠKA
PSYCHI6KA GYDYTOJA
Gydo Visokias Ligas
Užmokestis pagal ligionio
sprendimo
(Free will offering)
Valandos; Nuo 7 iki 9 yaJĮ. vak
Dienomis ir Nedeliomis
pagal
sutarties.

2122 Potomac Avenue
Telef. Brunsvick
E« ' • • • • • • • •

0943

• •

IDr. JOHN

UTIS

| Specializuoju '^ubdovsrns" del at-'
lėtų, Rumatiniy
Nervų, abelno
susilpnimo ir kitų ligų gydymas.
1919 South Halsjted Street
Valandos 6-—9 vakare

J>e& sergančių žmonių
Nereikia daktarui mokėti
AR JŲS ESAT IftSlGYDfl NUO
UŽŠISENBJUSIp ULQŲ
Specialistai kraujo Ilgų
Kraujo ir šianumo egaaminacija
Tiktai 91.
Ligoniai moka tiktai ui serumus,
čėpus ir gyduoles
t
Mūsų Klinikoje yra vartojama Vė
liausios madoa instrumentai
moksliniu budo
Gydomo kraujo ligas, inkstus, pū
sle, nenatūralius nubėgimus, silp
numą, purvinguma, reumatizmą ir
Tisas chroniškas ligas.
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic

Nuo 10 iki 1» piet.
Nuo 2 iki S po piet.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl nuo 19 iki 12 piet
Tel. Boulevard 3686

Dr, J. P. P o š k a
GYDYTOJAS TR

CHIRURGAS

3337 Sonth Morgan Street
Valandos: t—12 i i ryaol
Vakarais nuo 9 0 4 •
CICERO OFISAS:

1243 South 49th Avenue
Telef. Cicero 4076

1«57 West sladison SL
Kampas Paulina S t v
Valandoa nuo 10 iki 8 vai. vakare
Nedėlioj 10 iki 1

Vai.: Utafnlakaia tr Fėtnyčloma
nuo 3 iki 9 vai. vak.
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Penktadienis, Liepęs 17, l92o
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, baryje, West Side, Chicago, L. Šimulis, V. {*a>naite, K. rime, gabų pirmininką P. Lau-.
T"ll
Kmšinskas, Dr. M, Bagdonas, rynaftį. Pereitą, ketvergą bu
111.
Sus-mą atidarė pirm. F. adv. B. į 1 . Mastauskas, adv. vo nutarta smarkiai 'pasidar
PARDAVIMUI medinis 3
buoti parapijos piknike, kuris j flatų namas. Pirmame flate
VANDENS LAIKRODŽIŲ Streleiunas, maldą sukalbėjo C. Česnulis, J. Baltutis.
gerb. kun. F. Kudirka.
Del Lietuvos Seimo opozici-i j vyks nedėlioję, liepos 19 d J yra 5 kambariia, 2-rame 8
KLAUSIMU
Perkam,
Praeito susirinkimo proto jos. Girdėjus pranešimą, apie National G rovė.
kamb. ir 3-čiame 3 kambariai
parduodam
Elektros šviesos, gesas ir visi
Rep.
Aną dieni) išnaujo įduotas kolas skaitytas ir vienbalsiai Lietuvos'Seimo opozicijos ne
ir
mainom
kultūringus žygius ir pra
namus, farįtaisymai. Namas randasi Ci
[.miesto tarybai vandens saik- priimtas.
maa
taipgi
Sus-mo dalyviai;
gaištinga agitacija prieš Lie
cero arti lietuvių bažnyčios.
ptdaių pagamintas ordinansui
Ir
risokius
Bridgeport, XXXI skyr. B. tuvos valdžią, K. Federacijos
Randos neša $110 } menes;.
biznius. Dar
projektas.
PARSIDUODA Kandžių, Ice C•••*.BRIDGEPORTE
bą atliekam
Sekleckis, O. Aleliuniene, V. Apskritys, pasipiktinęs išne- am, Cigarų 4r Soda fauntain Krau Kaina $8,700.00.
Taryba teeiaus projekte
greitai,
pi
'
F. Petrauskas, N. N., L. Vy- še" rezoliuciją, kuri bus pas- tuve.
Atsišaukite
12
flatų
ir
2
Storai
mūrinis
giai
ir
gerai.
Renda
pifi.
kambariai
prie
Sto
"trukdo. Daugelis aldermonų
vlų XVI kuopos - A. $rite- kelbtą "Drauge'\ Eezoliuciją ro. Pardavimo priežastis — turiu ki
namas, jmoket $5,000 kitus
"DRAUGO" Ofisą
Kreipkitės:
priešinasi meteruoti vandenį.
tą blznj. Turi butl parduotas jrreitai.
kaip renda. Randasi ant Halnas, B. Jakaitis.
pagamins apskr. valdyba.
2334 So. Oakley Avenue
651 W. 4Tth Str.
įNes to ,nenori gyventojai, ne
sted St.
Town of Lake, VII sky. J.
Sveikino.
3552 So. Hakced Str.
ANT PARDAVIMO mūrinis kam
MĖORGICIAI - P A S K O L O S .
paisant karo departamento
4
pagyvenimų
mūrinis
na
Baltutis, Inž. A. J. Žvirblis.
Gerb. kun. V. Draugelis sve
pinis namas, storas, bučernė ir groreikalavimo.
sernė. Galima pirkti ir vieną na mas, kaina $6,500.
Tel. Boulevard 9641
18 : th St., XX sky. M. Jatu- čias iš Lietuvos, sveikino K.
mą
be
biznio.
Namas
y.ra
didelis
2 pagyvenimų po 4 kamba
ANTRI MORGEHAI
•Aldernionai žino, kad jei v •
3 flatų po 6 rūmus. Priežastis par
F.
Cb.
Apskritį
centralių
Lie
Suteikiami
ant
6% palūkanų.
$2,800, jmokėt > 0*" U- i i * m i /
davimo yra, kad savininkas išva rius, kaina
gie balsuos už projektą, atei- ZIS.
perkame Trečiu* Mortfčius
$500.00.
West Side, III sky. - A. tuvos organizacijų ir veikėjų Taipgi
žiuoja J Lietuvą. Atsišaukite:
ir kontraktus.
285§ W. 40 str.
Chicago, m .
nanciais rinkimais jie bus nu- p e W ž i u s > k n n y Kudirka.
2 pagyvenimų, storas 6 kam
INTERNATIONAL INVESTMENT
vardu.
f
CORPORATION
[Shl0tK
bariai ant viršaus, kaina $6,- PIRKTI, PARDUOTI AR MAI, .
North Side, JXIII sky. A.
Sus-mas uždarytas 10:45 v.
N A t J A S NAMAS
SS04 Soutp Kečzie
Are.,
N¥TI
VISADOS KREIPKITĖS
Pardafmui dviejų flatų namas po 500, įmokėt $2,000. Randasi
Lafayette 67SS
Taigi, vandens saikrodziu B a e e v i * i u 8
PAS
MUS.
T A S JUMS BUS!
vak., maldą sukalbėjo gerb. i * * * *
J
S 1r 4 kambarius. Viskas moderniš
A
N
T
N
AUDOS.
ant
Halsted
St.
"
vedimo į kiekvienus namus B r i g h t o n p a r k X I X A y < , L kun. F. Kudirka.
kai įtaisyta. Du blokai nuo karų ir
geležinkelio. 25 minutės iki miesAR ŽINAI KAD
klausimas vis dar' pasilieka Petraitis, B. Nenartonis, A.
V. Galnaitė. sekr.
, tui. Arti Weetern Electric dirbtuve.
SOUTH SIDE.
[neišspręstu klausimu.
Daugelis
vezių
atsirado
Lietu-Į
Kaina
|i
ooo
cash
$3.500.
j.on^i
3f
Barščrs.
vos vandenyje šią metą. Žmo- mokėjimai. Atsišaukite:
8 flatų naujas mūrinis na
PRANEŠIMAS L.. V.
l Cicero, 111., XII skv. A. VaB. T. HAGGENSEN
nessako kad taip atsitiko amas, visi vėliausios mados jVERSTINOS ATOSTOGOS l a n č i u g j L . Krekšemnas, F.
£002 Weeley Ave..
Rcnvyii, III. taisymai jmokėt $9,000, kitus
Lietuvos Vyėių Chicagos pie trisdešimts metų atgal?
Tcl. Bormyn 2494 R. X.
Streleiunas.
kaip (renda. Randasi ant 65 ir
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kad
Helniar
Turkiški
Apskriėio pusmetinis susirin
Justine St.
Chicagos miesto įvairiu deGiedrininkų Cliicagos Apskimas į\7ks šeštadieny, Lie- cigaretai yra gaminti iš 100%
Tel. Hoalerard 0611 ir 077%
8 flatai ir storas, kampinis
Ipartamenti] viršininkai nu t a- k r y 3 a i a n c l a .
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p i n i g u it
Lietuvių
apg-yventoj kolonijoj.
kų paeiliui paliuosuoti' atos- j y Galnaitė.
Parduodam
Laivakortes.
Biznis g-erai išdirbtas. Parsiduoda da, Randasi ant 50 netoli Rar>0 A ve. ir 15" gatvė, Cicero,!
piffiai. Priežastį patirsite ant vietos
togoms nuo 14 ligi 30 dienų, j K
Federacijos Centro -' ^ • • m,m m
cine Ave.
111.
Kreipkitės:
ia^rrrvcMK
Ir tos atostogos turi but ne-' k u I 1 H j Vaičiūnas, adv. B.
4 pagyvenimų naujas mūri
ALEX SUCILLA
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nis namas, visi vėliausios ma
[apmokamos.
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F. Maustauskas.
12SOO So. Emerald Avenue
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Chicago.
dos įtaisymai, štimu apšildo
Mat, miesto majoras jmreiNuo "Draugo" gerb. kun.
Dabar yra geriausias lai
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mas, įmokėt $3,000 kitus kaip
JN PARK.
FAKK.
kalavo departamentų šjniet Dr. K. Rėklaitis.
kas pirkti namą arba lota.
PARDAVIMUI
renda. Randasi Burnside ant Turime
dideli pasirinkimą
Svečiai: gerb. kun. Vladas
Sutuoktuvės.
Kendžiu krautuvė Vra užlaikoma
ekonomiškiau apsieiti, jei noktuvės.
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Porrest
Ave.
geriausia bargeniu, visoj
cigarai, minkšti gėrimai ir tt. Par— * . .
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p-lė L. Tirunaitė su J. Rac-;
mais kaina $11,200, įmokėt štilis ir parduodam laiva
[viršininkai išsprendė visiems
Raportai.
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rome doviernaštis ir viso
jimo
vakaro
ne
visai
pilnas.
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4 flatų naujas mūrinis nair
svečius.
Dalyvavusieji.
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Riverside, 111. Visi "Laivo"
BUTKUS UNDERTAKING ftias po 4 ir 5 kambarius, į(VAIRUS KONTRAKTORIA)
FERNEKES APKALTIN pikniko darbininkai pasižada sveikino ir linkėjo laimes kuo.'i
mokėt
$7,000.
Randas?
ant
62
DVIEJŲ METŲ
Co., Inc.
daugiausiai.
Dovanų
gausiai
TAS
ir Maplewood Ave.
dirbti ir "Draugo" piknike
P., B. Hadley, Licensed
SUKAKTUVĖS
llalsamotojas
!
Td. Prospect 0»O«
tapo įteikta.
'—
prie tų paėių darbų.
710 W. 18 St., Chioago, IU.
BRIGHTON PARK
L. Tirunaitė - Račkauskie
Ikmy Kernekes, bankų plė ( K F e d ebieagos Apskr.
Viskas kas reikalinga prie pagrabų.
Teisingos kainos. Geriau
nė
būdama
darbšti
ir
pavyz
2 pagyvenimų naujas mū
šikas" galvažudis, kriminalianu § e imynimis
išvažiavimas į(Šiluma)
sias patarnavimas. Važiuojame į
dinga
mergaite
nenustos
bu
Gani Ir karštu vandenin
rinis namas po 6 kambarius,
tolimesnės vietas ui tą pačią kai
teisme pripažintas kaltas ui. .vyksta sekniadienyj, rugpiuną. Leiskite nuims pagelbėti jums
JOHN V. THOMPSON
su visais įtaisymais, kaina
vienos bankos apiplėšimų. Ry ^.į0 23 d., kun. Marijonų far- vusi pavyzdinga šeimininkė.
nuliūdimo valandoje.
•'
«S47 So. WESTERN AVEIfTJB ,
$13,500 jmokėt $3,000.
Ponia Račkauskienė, gabi' vei
t o j jam bus i>askelbta bans-# m o j .
• • m mm m•»•»»»»»»»»»^mm
mmmM
2
pagyvenimų
namas
po
4
kėja, atsidavusi darbuotis viie.
Skyrių raportai.
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C. P. SUROMSKIO BAR- C. P. SUROMSKIS CO,
GENAI PARDAVIMUI
ARBA MAINYMUI

BIZNIS

•

f*

NORĖDAMI

—"

t»

• *»

. L, FABIONAS Ca

Š

809 #. 3511 St. CMcifa

ĮVAIRUS BIZNIAI

NAUDOKITĖS
PROGA

1 1 STULPINAS & 00

F. J. YANAS

V

HEATING

North Side 23 sky., turėjo i suomenes labui, aktyve narė
šeimyninį išvažiavimą. Pelno Mr valdybos pareigas pildyto- ;
GAL SUSITAIKINS
padarė $200.00 parapijos n a u - į ^
Ponas Hačkauskas, tylus ir
Viršūtinįų geležinkclhj' mo- <lai. Kiti skvriai nieko svarramus, rimtai mąstąs, yra aktormanų ir konduktorių unija1 baus nenuveikė.
susitaikins su geležinke- I Lalid. Sąjungos Centro at tyvis narys kai-kuriose orga
\}\ų l)ondr<>ve. Dainai turimos stovas, p. B. Sekleckis daro nizacijose.
jaunavedžiams
bendros konferencijos. *
pranešimą. Labdarybė išgavo . Linkiame
viešą, rinkliavą lietuvių kolo- j kuogeriausios pasisekimo nauIš Washingtono Chica^on nijose, Chicagoj rugpiučio 16;J a i n e l l l o m C/
Omega.
Sirisįastas sfK'cialis prohibici- d. K. Fed. Chicagos Apskrinis agentas sunaikinti eia tys jų darbus užgiria ir nuoBRIDGEPORT.
Bfcpjnfiskuotus svaigalus vertės'širdžiai remia.
.
Kongresas.
3 melionų dol.
Liet. Teatro Br-ja šv. Mar
A. L. R. K. Federacijos tino pusmetinis susirinkimas '
PRANEŠIMAS
kongresas įvyksta rugpiučio | j vyks šeštadieny, liepos 18 d.,
111, 12, 13 dienomis Pbiladel- įšv. Jurgio parap. svetainėj.
Lietuviu Kriaučių Localas p h i a > P a F C h A pakritys nu 32 PI. ir Auburn Ave.
JP> A. P. W. of. A. nngia is; tarė siųsti du atstovu. DėleBus raportas apie draugijvažiavimą i Jefferson girias ga'tais išrinkta: B. Jakaitis, jos stovi ir daug kitų svarbių
pepos 1J) d. 1925. Todėl u ž - Į y . Galnaitė. Įnešimams bei 'reikalų. 'Visi nariai kviečiami.
l»ra,<ome visus kaip "kriaučius,-PUmanymams pagaminti iš-j
P. K., rast.
taip ir visus lietuvius daly- |rinkta komisija iš: kun. Dr. J Tft nTTPiro APTT P A P A P
1S U
F A R A F
* V U A*V'
; vauti. Taipgi bus ir prakalbų. K. Rėklaičio, P. Gritėno, F.
Kviečia Komitetas.' Štrelčiuno.
Mūsų Vyčiai smarkai juda
•

i

:

Kandidatų naminacija.
IA. L. R. K. FED. CHICAGOS
Į K. Fed. sekantiems meAPSKE. PROTOKOLAS. tams, Centro Valdyba, nomi
nuota šie kandidatai:
Susirinkimas įvyko Liepos Į Kun. Tg. Albavičius, A. Bajfc 1925, 8 vai. vak. Aušros [ eevičius, B. Jakaitis, V. Ba|Vartų parapijos mokyk, kam-'landa, kun. H. J. Vaičiūnas,
•

ir kruta, nors yra icaršta. At
silanko skaitlingas būrys na
rių i susirinkimus. Kas ket
vergę, laikoma * susirinkimai
su žaidimais ir trumpais programeliais. Vytis S. Šimulis
apleido mus^ bet jo vietoj tu-

'Simpatiškas - Mandagus — i kambarius, su visais įtaisy t Į » • — » » • • » • • » • » !
"% ••» » •»!
Tel. KefHibllc 45S7
i
Geresnis Ir Pigesnis Už mais, aukštas beismentas, ir
oastoge, randasi ant 4015 So.
l Kitu Patarnavimas
Maplewood
Ave. Įmokėt
GENERAL CONTRACTOR
$1,500.
AND DUILDER
70S6
S.
Ave.
Chicago
6 kambarių bungalow, fur- fį » » » » ^ M ArteHlan
*
*
»
»
»
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•
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M
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PAGRABŲ VEDĖJAI
nace apšildomas, lotas prie
Didysis Ofisas.*
šalies, kaina $6,500. įmokėt S ioa»«t9QjQa»ąaaAitjwi&a*w*
4605-07 S. HERMITAGE
$2,000. Randasi ant 43 ir Mo9
zart.
\
AVENUE
A. K A I R I S I

JOHN G, MEZLAISKIS

*

E UDEIKIA I

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS
4

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 AVest 14th Str., Cicero
Tcl. Cicero 8004

MARCIJONOS
BANZIENĖS W . A Q A M A W I G Z E
(Po Tėvai-* Etfaito)
Kuri persiskyrė su Šio pasau
liu Liepos 17 d. 1923 m. P a 
ėjo 15 Kauno Red. Tauragės
apskr. Gaurės parap. Patirutupij Kaimo.
Antros untinės pamaldos u i
nal>ašninkės sielą {vyks vSubatoj Liepos 18 d., Dievo ApveizdfKs bažnyeioje ant IS-ios
ir l'nion gatvių, 8 valanda,
ryte.
Nuoširdžiai k\ieeiame visus
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldo
se, 'mūsų mylimos motinėlės.
Jau du metai prabėgo kaip
Jos netekame tarpe mūsų, bet
mūsų širdyse dar ris tegyvena.
O kaip nuims sunku be ta*es
gyventi. Lai ilsisi mūsų myli
ma motinėlė šios šalies šaltoj
žemelėj.
Nuliūdę:
Mykolas ir Viktoras Banzinei.

i

i

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.

Taipgi kas turit kokias
nors nuosavybės, ūkės arba
LIETUVIS GRABOR1US
namus Lietuvoj, Lenkijoj, Ru
Ir Registruotas Balsamotoja?
Seniausia ir pigiausiaa. Teisingas sijoj, arba kituose šalyse mel
patarėjas nuliūdimo
valandoje oe džiame nriduoti į mūsų ofisą.
skraudoa žmonėms. Už tą pačia, kai
ną važiuoju į tolimesnius miestus. Ofisas atdaras nuo 9 ryto iki
8 vakare, Nedėlioms nuo 9 ry
Atidarau Ofisą:
4340 So. California Avenue to iki 3 po pietų.
Kreipkities;
Tel. Lafayette 5083
PAIEŠKAU savo draugo Juozapo
Vaičiaųskio karės* laikais
gyveno
Canadoj. dabar girdėjau kad gyvena
Chicagoje. Jis pats arba kas apie jį
žino meldžiu pranešt už ką busiu
labai dėkingas.

C, P. SUROMSKIS & GO.
3352 SO. HALSTED
i

PRANAS JONUTIS
1332 Wentworth Avenue
Chicago Heights, Illinois.

ST.

CHICAGO

Tel. Boulevard 9641

Mūrinio Ir bnriavojlmo namo
GENERAI.IS

^
•

|C0NTRAGT0RIS|
* ' Atsilankykite paa mane duoan*
0ff«ra patarimą.
*
SS11 Soutli Halsted Street

Chicago, IU.
Home
ar SS5« Ix>we Avenue
• c » • • • • • • • » » • • » » » • • » • • » • • • g

Celefonaa Ganai OtlO

PLUMBING
Oerhuuites pltunerls, darbą at
lieku gerai ir waiinKhal.
' JTHOMAS UIGCINB
t$ 1S So. Oakley Ave.
Chioago

BRIDGEPORT PAINTING
& HAROVVARE GO.
Nfalavojime, dekamojame,
kal8imuojame ir Dopleruojame namus.
Padaromf
darbą srreitai ir piffiai.
Užlaikome maliavų, popie
ru ir stiklu ir t t

3149 80 HALSTED ST.
Pres. Ramauctatts
Chicago, m. Tel. Yardi 7282'

**4

