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"Drangas'» vra vienintelis liet. /
kat. dienraštis. Jis jų reikalus re
mia ir nuo priešų gina. Priešai
skaitlinei — darbas nelengvas.
"Draugas" laukia iš katalikų .
/ paramos, nes juk priešui jo nerems, r
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K Spauda — tai galinga jėga. Tą
/ jėgą gerai panaudoję, sukursime
kultūros židinius, apginsime tikė
jimą, pergalėsime tautos prieSua.
Susipratę katalikai remia pinigais
ir raštais katalikišką spaudą.
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Calles GrąsinaTrims Meksikos Vyskupams
ARMIJOS LAKŪNU HAITI
SALOSE

Rusijos Bolševikai Ir

j. AMERIKOS
VALSTYBĖSE

CHICAGOJE

Bet Diktatoriaus Aptai Budeliai

Ju Surasti

SAN FfcANCISCO, b i r i
GATVEKARIŲ KOMPANI
30, — Armijos lakiniu,. įeit.
JA NEPASIDUODA
Maitlaml. ir Hegenbcrger, va- PATARIA PIRMIAU ŽIŪRĖMEXJCO CITY, birž. 30.
Galutinai patirta, kad dik
Gatvekarių kompanija atsi
kar ryte nusileido netoli IToTI SAVĘS
tatoriaus Callos'o valdžia išsprendusi mirties bausmę pavar
sako pripažinti tarnautojų rei
nolulu, Ha\vaii salose.
toti trims vyskupams, kurie kažkur pasislėpė, kuomet buvo lie
kalavimus
ir
stovii
už
užmokesKelionė ]>er Pacifiką. pilnai
DKNVKR, Colo., birž. 30.
piami atvykti šin miestan ir savanoriai pasiduoti agentų prienio
sumažinimą.
Iš
to
tad
aiš
pavyko.
— Tarptautinės Skelbimų Sąžiūrai.
ku,
kad
streikas
neišvengjun^os suvažiavime kalbėjo
Calles'o valdžia tų trijų vyskupų pavardžių ne]>aduoda.
I
eanu
tinas.
I Uet ir be to yra žinoma, kad ligšiol slapstosi šie: Guadalajara^
senatorius Borah.
POINCARE VALDŽIA
\
Ko nori tarnautojai?
j arkivyskupas Fr. Orozco y Jiminez. San [.uis Potosi vysku.Jis pareiškė, kad J. Valsty
LAIMĖJO
s
Gatvekarių
tarnautojai
nort:|
pas
de
la
Morą
ir
Ta^ambara
vyskupas
L.
Larą
y
Torrez.
bės šiandie daugiausia rupina15 centų daugiau darbo valau-'
CaMes'o agentai budeliai ilgas laikas jų visų trijų visoj
P A R Y Ž R S , birž. 30. — si Europos likimu ir pagclba,
doje; 1,000 dol. gyvybė* ap- %*ty ieško, bet nesuranda.
Francijos parlamente sociali- negu savimi. Tuotarpu yra bu
draudos ir 20 dol. savaitėje
Visiems trims grasinama mirties bausme už diktatoriaus
stai atstovai iškėlė reikalavi- tinas reikalas pirmiau savo na
pašalpos ligoje.
' į parėdymų "peržengimą." Anot Calles'o. tas yra lygu šalies
mą reikšti nepasitikėjimo pro-] minius reikalus aprūpinti ir
Tuotarpu kompanija ne vienį ^ V y s t e i .
niiero Poincare valdžia. Tuo tik paskui duoti pagelbos sve
atsisako tai pripažinti, bet dar
Francija Trumpina Kareiviams Tarnybą; Haiti būdu jie manė sugriauti kabi timoms šalims.
nori šiandieninę užmokesnį su
Liberalai Pradeda Triukšmauti
netą. (Tai įvyko del rojalisto
(Ji nuosavų naminių reikalų
mažinti 5 centais darbo valan
Daudet paleidimo iš kalėjimo. Amerika daug turi.
doje.
BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 53 500 METŲ UNIVERSITETO Bet parlamentas balsų did
ASM. DAUGIAU
SUKAKTUVES BELGIJOJ i žiuma sugriovė socialistų rei 2 PAŠAUTA, 15 AREŠTUO Be to, kompanija tvirtina,
kad gatvekarių tarnauto.įni Chi
kalavimą.
TA
cagoj aukščiau nepu kituose PREKYBINES SUTARTIES,Švenčionis pas vietos apskriL O l T A I N , birž. 30.
TšBERLYNAS, birž. 30. —
visuose miestuose a p m o t a m .
WASHINOTON, Pa., birž.
SAULĖS UŽTEMIMAS
Bolševistinėj Rusijoj teroras kilmingai buvo minimos irarSU LIETUVA SUDARY 'ties viršininką. Toks lenkų sai rgybinių elgesys su mūsų po30. — Granville miestely neuSTUDIJUOTAS
nepaliauja. Žudomos moterys, saus Louvain Katalikų PniveMAS PALENGVINTŲ
Atsakoma
pilietybe
j licija yra ne tik netaktiškas,
nistai andekasiai susikovė su
vaikai, valstiečiai, jūreiviai ir rsiteto 500 metų sukaktuvės.
SUNKIĄ RYTPRŪSIŲ
| bet kartu ir įžeidžiąs mūsų gaR. Svvinmier, ungarei autoRTOCKHOLMAS, birž. 30. gyventojais. Imta šaudytis. 2
karininkai.
HUV(; skaitlingas pasaulio
EKONOMINĘ PADETJ
! rl>e.
Saulės užtemimas visoj &ve sužeista ir 15 žmonių arestuo- Į rej, nenorima pripažinti pilie
Tomis dienomis 27 asmenys; mokslininku suvvkimas i tas
tybės teisių. Tikrų priežasčių
i
Idijoj ir Skandinavijoj, taipat_ta.
nužudyta Maskvoje ir 9 juri- nepaprastas iškilmes.
Pilsite
TILŽĖ. (VI. 11). "Tnsitei
Kova kilo, kuomet vienas Į nepaduodama. [Pik žinoma,
LIETUVA TARPTAUTINĖ
Karo laiku universitetas bu-' kai-kuriose Anglijos da'yse va
ninkai Kronštadte. Gi Pskovo
Allgemeine Zejtung" praneš
praeivių ką tokio metė į bu-j kad S\vimmer yra ateiste ir
JE GELŽKELIEČIŲ AN
apylinkėse nužudyta 17 vals- vo apgriautas, daugiausia vo kar gerai buvo matomas.
m u. Prūsų Užsienių reikalų
Šioj šaly buvo matomas pil .^«i.h kuriuomi važiavo 15 ang-1 priešinga ginklavimuisi.
tieėių.
kiečiu anuotu šoviniais, garTIALKOHOLINĖJE SĄ
(ministeriui atsilankius Tilžėje
Ši moterišk ė pagarsėjo 1917
nas užtemimas, ka įvairiu ša-'lekasių.
Kiek gi nužudoma žmonių, sus knygynas sunaikintas.
i r Gumbinėje, tu miestu'bur
JUNGOJE NEDALYVAUS
iu.,
kuomet
Kordo
milijonais
•
•
i
Z
,.
lių astronomai studijavo.
apie kuriuos nieko nežinoma,
J
Prie Šios Įstaigos atstaty
mistrai, kaip susitarė, skundeLOVVDEN
S
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I
P
R
U
S
KAN
kas gali pasakyti.
Geležinkelių valdyba gavo
mo ir knygyno atnaujinimo
suoma.nzavo
rinonų
"taikos
^
y
^
^
^
_
s
j
n
OPOZICIIA PLINTA
DIDATAS
iū8 nepriklauso pakvietimą dalyvauti birželio
cįaug turtingų amerikonu pri
a.v,,
.
Jas
la.vas
pasiųstas
^
.
S
u
s
i
d
a
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TRUMPINA MILITARINĘ
moms pakraigių valstybėms, a- 30 d. ligi liepos mėn. 2 d. Stosidėjo, šių iUkilmių laiku tie j
Europon
tikslu
"atšaukti
iš
apkasų
kareivius"
ir
paskubi
RAPID
CITY',
S.
D.,
birž.
LONDONAS,
birž.
30.
—
OTARNYBĄ
tskyrus Rytprūsius nuo Rusi-tckholme šaukiamoj tarptautigeradariai pagerbta doktoranti
taiką.
Kaip
žinoma,
ta
28.
—
South
Dakota
valstijoj
pozicija prieš projektuojamas
jos, esanti sutrukdyta Bytpru-lnės geležinkelių antialkoholiS tų laipsniais.
"ekspedicija"
neturėjo
pavy
j lordų rūmų reformas plinta,' turi atostogas prezidentas Coo
PARYŽIUS, birž. 30.
sių pasienio miestų prekyba. Inės sąjungos konferencijoj.
Francijos parlamentas didžiu-1 Ta rp kitų pagerbta S t. Pa ui, j t ai p kad valdžia t u r ė s a p i e tai lidge. Neatsižvelgiant į tai kinto.
Be to Tilžės miestas neteko! Kiek teko patirti, geležinkelių
S\vimmer
ne
kartą
J.
Valsty
•šioj
valstijoj
Lo\vden,
buvusis
ma balsų pravedė armijos re-|Minn., arkivyskupas Dowling gerai pagalvoti.
vandentraukio, kuris liko Klai valdyba del nepatogaus laiko
besišvardino
"militaristine"!
Illinois
gubernatorius,
rep.,
organizacijos bilių, kuriuomi Į ir Oklahoma vyskupas KeliVy
pėdos krašte. Eitkūnai labai savo atstovų į konferenciją,
šalimi.
yra
stiprus
kandidatas
\
J.
V.
ŽUVO SUNŪS IR TĖVAS
priverstina kariuomenėje tar-| Abu dalyvavo iškilmėse.
nukentėję del to, kad visas! pasiųsti negalės ir papra'sė sąprezidentus.
nyba trumpinama nuo 18 mė
Lietuvos įvežimas ir išvežimas jungą konferencijos nutarimus"
Buvusis
kongresmonas
kal
COUNCIL GROVE, Kas.,
nesių ligi 12 mėnesių pradė BYRD ANT ATLANTIKO
nukreipiamas per Klaipėdos j prisiųsti.
tinamas
ATSISAKO ŽEMESNES
birž. .'50. —i Už P) mailių nuo
jus 1929 metais.
. .
uostą. Gumbines burmistras
0
VIETOS
NEYV YORK, birž. 30. — čia ties Santa Fe geležinkeliu
Visą Francijos kariuomenę
LIETUVAITĖ DAINININKĖ
Huvusis Kongresmonas Go- ,
•,. • , .
,. ^
turės sudaryti 20 divizijų po Po ilgų del blogo oro atidelio- susidaužė automobilius, kuriuo
, . .
,
skundėsi, kad negaunanti Gmii-I DAINAVO ITALIJOS KA
NBW
YORK,
birž.
29.
jimų
vakar
ryte
pagaliau
lami
greitai
važiavo
Morris
40,0(K) kareivių kiekvienoj. Tš
rman kaltinamas, kad jis sek- , . . . .-v,
„ ,
, . j RALIAUS RŪMŲ KON
d ir Aukūnas
komandierius
Byrd
išKlein
iš
Cbicago
su
savo
su-[Probibicijos
vykinimo
admini-,mas
ties
Jackson
boul.
tų visų 106,000 bus profesio
...
'.
.
.biiie
vpatiskos
pašalpos, kaip:
ma. Jis
praUė ministerio,
kad
CERTE
skrido
i
Paryžių
skersai
At-'nmn
Sani/uel.
šis
pastarasis'
stratorins
Mills
pasiuntė
į
stin
ave.
sudaužė
kitą
automomadieių automobiliu važiuoda-,butų
... greičiau
*
,
J
i
J
!
nalių kareivių.
sudaroma sutar-!
.
kad duodalantiko dideliu monoplanu ' 4 A- ant vietos žuvo, gi tėvas neil- AVasMngtoną savo atsistatvdi- .bilių, f> asmenis sužeidė ir a - '! •kitiemsT . miestams
ROMA, VI. 8. (Eltą). Mnsų
uva.
Į . . . . . . .
i tis su JLiet
merica".
Pirm
skrisiant
jis
Igai
gyvens.
Abudu
yra
jubiHAITI LIBERALAI NERIM
iMmą, kuomet jis paskirtas įipie tai policijai nepranešė.
žadėjo, jei monoplanas atlai- lierinių krautuvių savininkai. žemesnę prohibicijos vykinimo! { f o n u a tuotarpu tvirtina, | » to galima d a n t i aiSki iš- korespondento žiniomis, neseSTA
kad jis sakomu laiku buvęs vada, kad rytprusiams sunku nai surengtam italų karaliaus
vieta.
ky s ilgoj kelionėj, Paryžiuje| diedu daiV; lenktynes su
DeKalb, 111. Bet automobilių 'gyventi be Lietuvos, ką paga- rūmuos koncerte teko dalyvau
nors
pusę
paros
atsilsėti,
pa-!
traukiniu
tarp
Cbicago
ir
Los
PORT A P PRINOK, Haiti,
n()
ti ir lietuvei dainininkei p-niai
paskolinęs
savo
draugams.
Ras
turfės
suprasti
ir
vokiečių
BE
ALAUS
NEVERTA
birž. 30. — Šios respublikos j siimt i gazolinos ir atgal skris-''Angeles, Cal. gorėta pralenkOnai Žabelaitei Karvelienei.
do automobilių apdaužytą, bet nacionalistai.
GYVENTI
libeialai išnaujo ima trinks- | ti i New Yorką.
Įti traukinį per 2,440 mailių
Karalienė gėrėjosi ponios
tie draugai užgina automobi-j
"Klūiixdos
Garsas."
mauti. Šiuokart jie puola A- .Vakar vakare " A m e r i c a " i l r a t l i k t i " a u j ^ rekordą.
Karvelienės gražiu kontraltu
lių susidaužymą.
j
MILAVAUKEE,
Wis.,
birž.
jau
skrido
per
Atlantiką.
paštalų [Delegatą ark. Oama
ir dėkodama jai už dainavimą
30.
""Kur
mano
alus
I
"
pa
LINDBERGH
SKRIS
I
KABe Byrd tuo pačiu mono
'
~t
—
LENKŲ SUIMTI DU MŪSŲ padovanojo sidabrinę dėžutę
na už tai, kad šis šiandieninį
rėjęs
iš
darbo
klausė
žmonos
NADĄ
GazolItiŲ stočių tarnautojai i
POLICININKAI
Haiti prezidentą vadina inte planu išvyko dar kitu du la
su savo herbu ir gėlių.
Ch.
Miller,
58
m.
kūnu,
kaipo
observuotoji!.
Gazolinų stočių tarnautojai
ligentu ir teisingu žmogum.
P-nia Karvelienė dainavi
"Daugiau
nėra
ir
nebus",
ST. LOUIS, Mo., birž. 30.
taipat reikalauja didesnių už-| " R y t o ^ pranešimu, š. m. bi— Pulk. Lindbergh parskrido atsakė jam žmona.
mokesnių. Jie žada sustreikuo-' rželio 9 d. du mūsų policijos mo mokosi Romoje jau ket
PREMIERAS ŽMOGŽUD
JŪREIVIŲ STREIKAS
iš New Y'orko ir rytoj nuosaMiller nevalgęs išėjo iš na- ti, jei gatvekarių tarnautojai sargybiniai Vaitkevičius Kos- virti metai. J i netrukus baigs
ŽIU VADINAMAS
.SHANGHAI, birž. 30. — v\\ monoplanu skris į Kanada. ;TO<U. Kiek palaukus žmona ra išeitų streikan.
-»tas ir Peti^ška Juozas, ėję sa- Šv. Cecilijos konservatoriją.
do jį šantėje pasikorusį.
,
ivo pareigas Šakiškių kaime,
LONDONAS, birž. 30.
A- Yangtše upėje sustojo 74 vie
Chicagoj mirė Robert Sy-!Ežerėnų dvare, lyjant smarnglekasių susirinkime YYellin- nos britų kompanijos prikly- AMBASADORIUS HERPINIGŲ KURSAS.
SENATAS UŽ TAKSŲ DI
RICK PARVYKO
gtone jų vienas vadų, A. J. biniai garlaiviai jūreiviams
rus,
negras, buvusis vergas, įkiam lietui, įėjo'į pil. Me\<kieDINIMĄ
Lietuvos 100 litų
$10.00
Cook, kalbėdamas premierą sustreikavus.
turėdamas virš 100 mefų am- nės trobą. (Tuo tarpu pastebėXEAV YORK, birž. 30. —
SPRINGFIELD, 111., birž. žiaus.
Britanijos 1 svarui
4.85
Bakhviną išvadino žmogžud
ję juodu lenkų pasienio sart
Iš Francijos parvyko J . VaJls-'
— Legislaturos senatas
Francijos 100 frankų
3.91
GENEVA, birž. 30. — JTrii
—
gybiniai, apsupo trobą ir, abužiu. Ir už tai, kad anglekatybių ambasadorius Herrick. 30.
Belgijos 100 belgų
13.91
,
——> Į pravedė bittų, kuriuomi einant
sių streiko laiku premieias jų valstybių arba Icaro laivynų
Už vogimą aukų iš bažnyčios du suėmę, nusivarė į savo puM,
Šveicarijos 100 frankų 19.23
CHICAGO IR APYLIN- \ Chicagos korporacirtė taksų ra- dėžučių Joseph Beck, 40 m.,lsę už demarklinijos. (Vėlesnėstovėjo kasyklų savininkų pu mažinimo konferencija ir to
Vokietijos 100 markių 23.70
Nusakomas dailus oras ta padidinama nuo $1.85 ligi nubaustas vieneriais metais
sėje, kuomet anglekasių vai lesniai čia vedama. Kai-kas KĖS.
mis žiniomis pili. Vaitkevičius
Italijos 100 lirų
5.63
ir šiluma.
$2.25.
kai ir motervs badu mirė.
kalėjimo.
ir Petuška yra pristatyti į
nusako pavykinto.

Tolesniai Žudo Žmones

Loiivain Kataliku Universiteto 500 Metu
S ukaktuve s
Byi Leidosi Skersai'
Lakūnas Byrd
A t l a n t iko

Jm

-

Rytprūsiai Skundžiasi Sunkia
Ekonomine Padėtimi

i

w
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Ketvirtadienis, B i r i 3 ą 192?

VIENATINIS LIET. KAT. DIENRAŠTIS AMERIKOJE

džiaugtis Čepinskio atsiverti
mu, jis, girdi, tebegyvenąs se
nuoju savo protu. Del to kįlo
įSelna kasdien, išskyros sekmadieaius.
Bolševikai ruošiasi karau, i karštagalvius savo pasekėjus tarp tų dviejų redaktorių di
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pusei lieti* — *S.50,
Trims Mtaeaiayn* — |2.00, Vienam Mėnesiui — .75c. Europoje — Me
Visoj Rusijoj
didžiausiu i kursto prie naujų "kapitalis- deli ginčai, kurie labai pana
tam* f?.*©. Pusei Metų — $4.00. Kopija 0 3c
šus i "pasikalbėjimą Maikio
Bendradarbiams ix korespondentams raštų negrąžina, jei neprašoma
uolumu varoma
propaganda t ų " skerdynių.
tai padaryti ir ne prisiunčiama tam tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. kasdien
Mūsų nusimanymų, tos bol su tėvu".
už ruošimąsi į karą. Mobili
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Čepinskis, sąmoningai skel
"baikos"
zuojama vyrai ir net moterys. ševikų naujosios
LITHUANIAN DAILY " D R A U G A S "
Šaukiami savanoriai. Mieste- vis vien negalės išeiti jų svei bęs kovą prieš tautybę ir ti
Publishcd Daily, Except Sunday.
kėjimą Lietuvos mokykloje ir
SUBSCR1PTIONS: One Year — $6.00, Six Months — $3.50, Three l i a i i r k a i m a i p r i r U O S i a m i k a - katom
Months — $2.00, Oi.e Month — ,75c. Europe — One Yoar — $7.00,
tą kovą su didžiausiu įnirti
Six Months — $4.00, Copy — .03c.
ro reikalams. Paskelbta visoj
J a u T rockiui riesta.
Advertising in "DRAUGAS" brings best results.
Rusijoj taip vadinama "gyni- [ T r o c k i s > k u r i s t i e k d a u g mu vedės, taip greit pasikeis
Advertising rates on application.
ti negalėjo. Jisai savo darbais
" D R A U G A S " 2334 So. Oakley Avenue, Chicago, Illinois. Į mos* savaitė", kurioje miho- ^ o j ^ į u ž bolševizmą ir k u
įsirašė savo vardą į Lietuvių
imiij esą, lavinsis karinio muš- ris, rodos, turėjo būti Lenino |
feį, i r t o
t a u t o s įg8igilll§lių
jtro, šaudimo.
įpėdiniu, išmestas iš bolševi- d e l v a r g u p 6 i r v y d a s a r
Ruošiasi žudyti.
kų partijos, ištremtas. Taip Grigaitis jį iš ten ištrins.
Bolševikai, išžudę keturio- pasielgia ir su Zinovjevu.
Gatvekarių streikas.
išdavikais.
~ 7 .
.
„i, hką milionų nekaltų Rusijos Jiedu vadinami
/(
Šiuo momentu Šveicarijos
mieste, Genevoj, jvainų vals-' ?
"*
*
Šiandien gali sustoti visi
J
°
, .
„ . . . , .
,žmonių, be -jokių teismų ir Bolševikų diktatorius Stalitybiu atstovai svarsto karo laivyno sumažinimo klausimą.
"
v. • , . ,
.
,..,
. -,
,• Chicagos miesto gatvekariai.
i^uių HMMI a
j
tardymų, ruošiasi, kad dar nas, tarp kitko, įuodu pavadi- Jei darbdaviai neišpildys dar
Nors tai
konferencijai
mes nors
daug kalbomis
reikšmes nusiginklavimo
nepriduodame,
,
,
.
i
,, . .
*JT. • .
w
bet vis-gi
dėlto
yra gera, kad
Troekio
ir
Zinovjevo
liki bininkų reikalavimo — nepri
išžudžius.
Permaža
dar
prisi
tiek, o gal ir daugiau žmonių,no aktoriais, o ne didvyriais.
idėja yra palaikoma.
siurbė nekalto kraujo, reikia mas nepavydėtinas, nes ne tik dės algos 15c. valandai, sus
Toji konferencija įvyksta ypatingais laikais, kuriuose dar didesnių, masinių žudy vadovybes, bet ir galvų gali treikuos ir tuomet Vaikščiosim
tiek daug gandų ir pamatuotų gandų yra apie naujus karus. nių. Neužtenka po kelis, ar netekti. J u k milijonams gal pėsčiomis.
Jei įvyks streikas, jis pa
Iš vienos pusės kalbama apie nusiginklavimą, bet iš kitos pu keliolika dienai sušaudyti.
vos nuriedėjo Rusijoj tik del
sės Europos valstybes negali išleisti iš galvos sa*> valstybių
vien to, kad jie pasipriešino lies ne tik gatvekarių savi
Kovės žmonių susiprati
ninkus ir 20,000 jų darbinin
reikalavimus ir pavojus, kokie susidaro Europos valstybių
bolševikams.
mą.
kų, bet palies šimtus tūkstan
politinėj konjunktūroj.
Susilauks
užmokesčio.
Bolševikai pajuto, kad žmo
čių žmonių, jų kišenlus ir pa
Genevos konferencijoj liečiama labiau teknikiniai klausi
Trockis buvo Rusijos karo čią miesto gerovę.
mai. Atstovai diskusuoja įvairius karo laivyno mažinimo pro nės taip ilgai kentę sunkią ir
Kati to neįvyktų, but gera
jektus. Yra grupe manančių, kad visas laivynas, kaipo tokis, skaudžią verguovę, pradeda komisaras. Jo įsakymu daug
labiau susiprasti, reikalauja nekalto kraujo pralieta. Da miesto valdybai pasirūpinti
turi būti mažinamas; kita grupe tvirtina, kad reikia mažinti
sau žmoniškų teisių. Bijoda bar eina prie to, kad Troc privesti darbdavius ir darbi
tik tam tikrą laivyno rųšį. Nekuriu manoma, kad mažinant
mi, kad nenuverstų jų nuo kiui už tai atatinkamai atly ninkus prie kokio nors kom
laivyną, reikia turėti galvoj valstybės apsiginklavimo, natū
sosto, mobilizuoja visas savo ginti.
promiso.
ralių resorsų ir pramonės išsivystimą, kuomet kiti tvirtina,
(Jerb. Kun. Jurgis Paškauskas, naujai paskirtas Visų
juodąsias pajėgas, kurios te
Šiandien tą užmokestį atsi
kad tereikia liesti tik aktuales nulitarines jėgas. Turbūt prak
Šventų parap., Roseland, 111., klebonas. Kun. Jurgis, trumpai
roro keliu turės jų išsilaikymą ima Trockis su Zinovjevu, ry
tiškiausia kalba tie, kurie griežtai stovi už generalinį nusi
vikariavęs Dievo Apveizdos par., buvo paskirtas Šv. Petro ir
Rusijoj užtikrinti.
toj Stalinas ir Bucharinas. Ir
ginklavimą.
Povilo parap., West Pullman, klebonu. Kaip dvasiniai, taip ir
taip bus, kol Rusijos žmonės
Vien teknikiniai klausiniai apie nusiginklavimą nieko
Kokie jiems pavojai.
Liepos 1 dieną visoj Kana materialiai parapiją gražiai sutvarkė. J a m vadovaujant drau
realaus pasauliui neduos. Taika labiau priklauso nuo politi-[ g a v o įmonėms bolševikai į neatsikratys bolševikų žiau
doj prasidės didelės iškilmės, gijų veikimas prasiplėtė, taip, kad ir salė draugijų reikalams
nlb pasaulio, negu nuo teknildnio.
rios
diktatūros
ir
laisvai
ne
kalba kažkokius buržuazinių
gražią pastatė.
labiausia Anglija, Franeija ir Italija yra susirūpinusi valstybių pavojus. Kokie gi atsikvėps. Žmonės, netekę žmo kurios tęsis tris dienas. Tai
bus minimos 60 metų sukak
Kun. Jurgis yra dar jaunas, pilnas energijos, todėl Roselaivyno mažinimo teknikine puse. Anglija nenori mažinti gin tie bolševikams pavojai!
niškumo, visuomet
kovoja
tuvės, kaip Kanada įstojo, landiečiai jo asmeny susilaukė darbštaus klebono, gero dvasios
kluotų laivų, nes jie turės apsaugoti prekybos ir maisto laivus
"
a
k
i
s
uiž
aki,
dantis
už
danJei bolševikai gauna per
taip tariant, Britanijos impe- vado, uolaus visuomenininko ir jaunimo prietelio. Sveikindanuo Francuzijos submarinų. Prancūzija nei kalbėti nenori anosj uz tai, kad ue tą savo tį".
i mi naują Visų Šventų par. kleboną ir parapijiečius, linkime
rijos konfederacijon.
,
T>ie mažinimą submarinų, kurie turi papildvti jų mažesnį uz ..
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Tai įvyko liepos 1 d.. 1867'gražaus sugyvenimo, vienybės ir daug sėkmingų darbų Dievui
Angfijos
Suprantama,
Italija
tuo pačiu
i n i r l i m c laivyną.
lunnma
S
šimrantaniii
t -A M v.i ir-gi
ir_cri turk
r \ i w l l l išroka
Isron^
"Pasikalbėjimas
Maikio
su
ten, kur reikia, tai dar ne
metais ir nuo to laiko Kana-' ir Tėvynei!
vimu nenori užsileisti. Rusija konferencijoj nedalyvauja, bet
Tėvu".
reiškia jokio jiems pavojaus.
da jaučiasi kaipo nepriklau
jos nusistatymas yra visiems aiškiai žinomas. Anglija daro
Brooklyno
laisvamanių
laik
Jie lindo Kinijon, gavo per
soma valstybė, nors ištikrųjų
spaudimo, kad Japonija ir Jungtinės Valstybės labiausia miKanados svarbiausioji p n > Minėdama šias '60 metų su
raščio
redaktorius,
p.
Sirvy
i
v
, , ,
i •
„ „ 'nosį; lindo Anglijom
gavo
ji yra Britanijos
dominija mone, tai žemės ūkis. Bet ša kaktuves Kanada turi didžiuo
pareiškė pasigerėjimo
sileistų ir daugiausia uz visas valstybes savo laivyną suma- ", k
. .i k, ą, ," ; lindo
,.
. .
. das,
Lietuvon
taip
Nuo tų metų Kanada pradėjo
žintų. J i tai darydama turi savo išrokavimų.
lis yra labai turtinga miškų tis, kad ji turi didžiai protin- »
buk Lietuvos socialistų vienas
pat
apsivylė.
ekonomiškai
vystytis.
Amerikos atstovai nenusileidžia ir vargu nusileis, nes ji
produktais, turi plačiai iš gą kaimynę — J. Valstybes—
iš šulų, Čepinskis, atėjo į
•
Nepasisekė nuversti kitų
nepamiršta ir negali pamiršti, kad jai yra pavojaus ne tik iš
dideles su kurią ja gražiai sugyvena
Fizišku atžvilgiu Kanada vystytą žuklavimą,
protą, išsižadėjo socialistinių
Japonijos, b&t ir iš Anglijos pusės. Amerikiečiai sako, tur valstybių ' ' buržuazine tvar idėjų.
yra milžiniška valstybė. J i vandens spėkas, neišsemiamą ma.
tingiausia valstybė turi turėti didžiausia protekcija ir būti ge ką", jie tą, žinoma, sau diGrigaitis, prisispyręs tvirti- užima 3,650,000 ketvirtainių anglies išteklių, galybes įvai
džiausia
nelaime
skaito,
ir
.na,
kad esą dar peranksti
Už burnojimą nubaustas kalerai pasiruošus savo interesus ginti. Bet taip viso pasaulio
mailių plotą. Turi 5,000 mai rių naugių ir petroliejaus.
1
LHAM . I
=r=a
valstybių atstovai kalba.
jimu.
Kanados sostinė Ottawa ^rlių Atlantiko i r apie 7,000
Italijos diktatorius Mussolini organizuoja penkių milionų neatsimena kokiu upu ji ėjo į pasaulinį karą*. Amerikos buvo mailių Pacifiko pakraščių. J. ra didelis miestas. Turi keletą
Boston, Mass. — YVarner
Vyrų armiją; Japonija kasmet didesnes sumas apsiginklavi noras karams padaryti galą. Sykį apvilta, ar bepanorės ji kitu 60 metų gyventojų skaičius kitų dailių ir didelių miestų J W. AYilliams. "Didžiosios Mamui savo biudžete skiria; Rusija iš fcjailio neriasi besiruošda kart kištis į Europos reikalus, jei jos interesų nepalies ir jei pasidaugino nuo 3,300,000 li Turi aukštųjų mokslo įstaigų, i šonų Paslaptys" knygos auma karan. Tą mato franeuzai, angLai, vokiečiai ir kitos tau jos pagelba bus reikalinga.
gi 9,500,000. Jos nacionaliai
Kanados gyventojus sudaro torius, čia teismo nubaustas 6
tos. Todėl, kalbėdamos nusiginklavimo konferencijoj apie
Mūsų nusimanymu, Genevos konferencija nedaug ką duos turtai, neskaitant gamtos tur- kaip J. Valstybėse Įvairių Eu- j mėnesiams kalėjimo už Dievo
karo laivyno nJaiinimą, yra atsargios, kalba labai rezervuo- praktiško taikai užtikrinti.
I tų, siekia 22 bilijonu dol. Pra- j ropos tautų mišinys. Yra burnojimą toj savo knygpatai.
Jei norima pasauly taikos, pirmiausia reikia atitaisyti eitais metais jos* pirklyba su daug svetimšalių. Kai-kurių laikėj.
J a u esame rašę, kad nusiginklavimo idėją nuoširdžiausia i teritorines tautoms skriaudas, kokios padaryta įvairių sutar- svetimomis šalimis buvo 2,- tautų žmonės ilgiausius metus j
reniia Amerika. J i ir praktiškai yra daug padariusi. Kat j čių neteisingomis išdavomis.
PLATINKITE " D R A U G Ą "
300,000,000 dolerių.
I nepasiduoda asimilacijai.

DIENOS KLAUSIMAI.

"DRAUGAS"

[

KALBOS APIE NUSIGINKLAVIMĄ.

KANADOS SUKAKTUVĖS.
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PASKIRSTOMOJI VALSTYBĖ,
Sulig prof. Patr. Casey, parašė Kun.
P. P. Saurusaitis.
|zangos vietoje.
Šioje knygelėje tenka pavartoti kai
kuriuos retai vartojamus žodžius, kurie
paprastam skaitytojui kartais gali pasi
rodyti nesuprantami. Tuo tarpu šio raši
nėlio autoriui svarbu, kad jį kiekvienas
suprastų. Todėl paduodami paaiškinimai
mažiau suprantamų žodžių lengvesniam
suvokimui pareikštos minties.
Ir taip. Darbas reiškia sunaudotas
jėgas bet kuriam siekimui pakeisti savo
gyvenimo apystovas tuo būdu, kad pa
tenkinus gyvenimo reikalus.
Medžiaga reiškia tai, ką paliečia
darbas. Medžiaga būna dviejopos rųšies:
žemė ir žalioji medžiaga.
Žemės vaisius, ar žalios medžiagos išdirbinys, kurie gaunami po perdirbimo
vadinasi turtas. Sulig to turto, mums

tenka sekančiai apibudinti: teisėtas ir produkcijos pragumus, tas yra aprūpinęs tenka ilgai ir plačiai rašyti. Trumpai ta- • kartu čia paminėti dalykai nepatenkins
sąžiningas perkeitimas darbo medžiagos į savo gyvenimą medžiaginiai; gi kam tų f riant, suirutės ir vaidai tai nudienų ypa- darbininkų reikalavimų ir jų gyvenimo
aukštesnį laipsnį vertės — vadinasi tur produkcijos pragumų trūksta, tas yra tingos žymės. Socialiai ir pramoniniai j sąlygų, jei jie bus tolesniai verčiami paį silikti priklausomybėje nuo k i t ų " (Ryan,
tu. Artojas, sėdamas grūdus dirvoje; dai- elgeta, nes jis nieko neturi, išskiriant Į neramumai, tai mušą gadynės dvasia
Bolševizmo
pragaištingi
obalsiai I Catholic Church versus socialism, p. 28).
lydė, kaldamas ir piaustydamas lentas; galimybes (Belloc, Servile State, p. 13).
anglekasys, kasdamas anglis — gamina
Kuomet produkcijos pragumai pa- griauna lygsvarą luomų tarpe, ardo raŠventasis Tėvas Leonas XIII, lyg nuturtą.
Bolševizmas,
į" tenka į rankas vien kelių asmenų, kuo mybę visame pasaulyje.
Pagamintas turtas niekad visiškai i met visuomenėje mažesnis skaičius žmo- I įsibrovęs Britanijos organizuotose darbi- , matydamas mūsų dienų vargus, rašyda
nebūna sunaudojamas, bet dalis jo atlie nių valdo produkcijos pragumus, o didžiu ninku grupėse, jau gresia pavojumi ir mas apie Krikščionišką Demokratiją, beka. Atliekamoji dalis urnai nesunaudoto ma įų visai netenka, tuomet sakoma, kad Jungtinių Am. Valstybių gerovei. Tuo f galo ryškiai nurodė augančio socialio
turto sukraunama ir užlaikoma tolimes susidarusi kapitalizmo tvarka. Kuomet būdu žmonija priversta jungtis bendram skaudulio priežastis. 1891 metais savo
niam laikui tam, kad, reikalui prisėjus, gi didžiuma visuomenės narių turi kon atsparumui, kad nepražuvus nesąmonių rašte "Rerum Novarum" taip aiškino:
'jį butų galima sunaudoti. Tokios rųšies trolę ant ivztektinos jiems kiekybės pro ir barbarybės tvane. Bolševizmas naiki- į "Politiniai — ekonominiai ginčai, kurie
protingas užlaikymas nesunaudoto turto dukcijos pragumų, tuomet visuomenė, na privatinę nuosavybę ir tuo būdu stu- netolimoj praeity sujudino daugumą šalių
padaro tai, kad turtas auga savo vertėje. susitvarkusi teisingai, ir tokios rųšies t mia darbininkų luomą į vargo nasrus, ramybę, dauginasi ir atsikartoja su tokiu
Užlaikomo turto pakilusį vertė vadinasi susitvarkymas vadinamas paskirstomas. I apsunkina proletarus naujos vergijos des- smarkumu, jog visi, rimtai ir teisingai
kapitalas. Aiškiau tariant, kapitalu vadiŽmonės, neturintieji nuosavybėje pro potizmo jungu. Mes tat šiandie pilnai mąstantieji žmonės, pradeda susirūpinėti.
naši toks turtas, kurį pagimdo nesunau- f dukcijos pragumų, vadinami proletarais I privalome pritarti Dr. Ryano (žodžiams: i Tų ginčų priežastimi yra netikusios f ilo
dotas arba atlikęs turtas.
(bednuomene). Žmones,
susikrovusieji [/'Nebus galutino ar bent patenkinančio iš- sofinės teorijom ir atžagareiviškos doro
Žemė, žalioji medtžiaga ir kapitalas, ! daugybę produkcijos pragumų, vadinami i rišimo socialio klausimo, kol didžiuma vės obalsių skleidimas žmonių tarpe.
j susitelkę krūvon, sudaro produkcijos kapitalistais (buržujais).
darbininkų netaps savininkais produktyi pragumą. Tuo būdu matome, kad pro- ,
Susipažinę su neaiškiais žodžiais, vės mantos, aiškiau tariant, kol darbi(Bus daugiau)
\
dukcijos pragumų kontroliavimas yra txv pradėkime nagrinėti patį klausimą.
Į ninkai neįgys tas pramones, kuriose jie
galo reikšmingas. Kas kontroliuoja pro1. Šių laikų vargai.
dirba. Nei aukšti mokesčiai, nei patodukcijos pragumus, tas kontroliuoja žmo- (
Apie šių laikų vargus tiek daug kai- gios darbo sąlygos, nei saugumas darbo,
I nių gyvenimą; kas turi savo nuosavybėje; \ bama ir rašoma, kad man šioj* vetoje ne- r n e i apsaugojimas nuo nelaimių, nei visi
-*»»«
-•»•
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reikimo klausimu. Žinoma,
tikėjimą- ir "Mažoji Lisieux'o
•
Šventoji". Tai paties Dievo
nutarta gerai, bet ar nutari
parėdymu išgriauti Šoviniz
mas bus pildomas. Juk, ro
mas ir nesutikimai
di;.-, praeituose Seimuose taip
p it buvo ) nutarta platinti
spauda, spiesti organizacijas
Pranešta apie Septynis. Pas
veikimus.
ir draugijas prie Federacijos
Ii taip. mūsų
Federacijos
Lo: donas. *- Anglijos ka
veikimui.
Kongresas praėjo. Tie, ku Centro, vadovauti
•
talikai šįmet atliko Nacionalę
riems teko laime."- ir "garbės Bet nieks jo nemėgino ivvkjnValdininkiją į stebuklingąja.
jame dalyvauti,
patyrė
to ti. Dabartinis federacijos Sevietą
Lourdese.
Francijoj.
Kongreso uja, išgirdo disku kretoriatas privalėtu kelerio-į
Muldininkijoj .dalyvavo 9D0
sijas, prisidėjo prie jo darbu. pa i pakartotą, nutarime ivy, asmenų. Jai g n ž u s namo, pra-.,
Bet mes, skaitlinga ii/pilkoji kinti. Organizatoriai, kiniuos,
įnešta apie septynių sirgusiu
j
dauuuma. kad ir ' atydžiai
i maldininku pasveikimus.domėjomės tuo Kongresu, as-l• suras Centro Valdyba, ge
riausia viską galės sutvarkyti.!
I Penki pasveikimai Įvyko, pa
meniniai jame nedalyvavome.
jei tik sugebės ir dirbs.
' čioj stebuklingojoj vietoj, kur Ij^ibar vien iš spaudos pra3). Vienas trukumas, ta
jtuojaus pradėti oficialiai ty
nešimu patyriame apie jo nu- čiau, jaučiama, būtent stoka j
rinėjimai. Du kitu pasveikiveiktus darbus, Šiame straip-1Federacijos Kongreso išgarsi-]
jmu įvyko maldininkams ruimosnehje norėčiau išreikšti min-inimo. .Man atrodo, kad ChieaĮgryžtaiit.
tis tu pastarųjų.
goję bažnyčios
pašventini- Į
r i
mas
geriau
buvo
išgarsintas,
!
1 >. Sis Federacijos Kon
Amerikietė pagerbta.
gresas padaręs begalo rimtus neįiii Kataliku Veikimo Cen-!
Už ištikima ir atsidavusi.
ir praktiškus nutarimus. Va- tio Kongresas. Plačiau išeivi
darbavimosi šv. Misijų reiluH
ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS KLASĖ MOKSLO METU.
dinasi, susirinkę atstovai ne ja sužinojo tūlo asmens į Nau
lams, Šventasis Tėvas Pijus
veltui suvažiavo »ir ne bergž jos Anglijos padanges atvy
XI pripažino PoJK-žiaus Kry
GRAŽUS PAŽADAI.
džias "kalbas kalbėjo, bet gi kimą iš Lietuvos, negu apie
žių *'Pro Ecclesia et Pontiliai svarstė ir rimtai rūpinosi Federacijos Kongresą. Tame
_ _ I
įfiee" Miss Ktliel G. Brady,
Vincas Stancikas pasižadėjo
lietuviu kataliku veikimu. To buvo trukumas — silpnai j
,
Į Tikėjimo Platininio .Draugijos
i Labd. Są-gos piknike patar
visi ir laukė. Susirūpinta Lie skelbiamas spaudoje, dar silp•!
• .
, ., | LABDARIAI, SAUGOKITĖS, tas, nori nieko nežinant, apie
Vokiečiai Maldininkai Franci- nacionaliam ofise. New Yorke,
nauti su savo automobiliu, bu
tuvos politine padėtimi, pas- niau garsinamas vietos ko- j
Labdarybę bei jos reikalus pajoje Draugingai Sutikti. (Viršininkei.
, u . , . ...
.
,. . lomių draugijose. Tuo tarpui
te
n vežti
iknik
ei,n
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Vienas socialistu laikrašti: rašyti. T a d a labdariai pr*dSaį «< »
Kongresas teikelbta įspėjimas
ka> link nepopuliarus __
. .
Vienna, Austrija. — Nese Tai nepaprastas atžymr>jniias
1 1
;
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vokiečiai
maldininkai
(Jaivai pasitarnavimus.
rią šiandie
iškėlė Lietuvos atnešti. Kongresas privalo iš ' Tuo tikslu .jis pradėjo daugiau Bet jie a p s i a u s . U b d a r i a m s [ * į » " * * W -Mmymnkems I
pritruks
piknike
kokiu
dalykų
lankėsj
Lisieux
e,
Franrijoje,
4
pri< -ai, o kurią apjakę neapy- judinti minias, nes jis nėra rašyti apie katalikus. Gyve socialistai savo laikraščio ne-1
(jis ją pristatys kad ir iš Cbi-Įkur paaidotas 6v. Teresės Kuzi. Jiminez Meksikoj su
1 uita mušu socialistai palai- grynai veikėju pasitarimas, nimas ji verčia tai darvti, nes įpirš.
ko. Teužmiršta i r g i paragin
Nesenai vienas socialistu eagos. Tokiu būdu niekam Kūdikėlio Jėzaus kūnas. Vošaudytas.
bet vien kart ir demonstraci nykstant socialistams, nvksta
ti lietuvius išeivius paminėti
'kiečius maldininkus franeuzai
laikraščio ra porteris rašė, kad piknike alkti nereiks.
ja. Be to privalumo kiekvie ir to laikraščio skaitytojai.
Oxnard, Gal. — Čia gauta
10 metu Lietuvos Nepriklau
Pp. Martišius, Andreliunastaip draugingai ir palankiai
jam
pasisekę
kalbėti
su
vienu
nas kongresas, kad ir geriau
Tas socialistu
laikraštis parapijonu.
somybės sukaktuves ir, paga
kuris pareiškė ir Banys taipgi panašius pažą- sutiko ir juos globojo, ko ne- žinia, kad Meksikoj kareiviu
sius nutarimus paskelbęs, yra I siuntinėja visur savo raportesušaudytas kun. E. Jiminez
lios, išreikšta
pageidavimas,
dus davė. Džiaugiamės, kad I b »™ tikėtasi
nuomonę,
jog
nereikėjo
Labd.
panašus plikiui be kepurės. irius. Vienas tokių "raportekartu su kitais aštuoniais
i
kad dabartinė Lietuvos val
vis
daugiau
ir
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atsiMaldininku
|
Są-gos
žemę
vyskupijai
aprapriešaky
buvo
Tat sekantį kaitą Kongreso
•<
katalikais miestely Atenguilurado, kad Labd. Sa-.
džia rūpintųsi suburti visas
nu
c
randa
labdarybės
prietelių.
Bavanjos
kunigas
Hock.
Gry..
, .
įsvti. dirdi, visos labdarybės
organizatoriai privalo, su pa- gos organizacijoj
randasi su.
. . . ..
,
tautiškai nusistačiusias parti
Dūdele.
žęs ivš Francijos jis pasako- j
gelha mušu spaudos, gerai ir virš 5,000 nariu. Jam net saldu [įstaigos privalo būti tvarkoKun. E. jiminez kituomet
jas prie naudingo politinio ir
1
ja,
kad
ne
vien
franeuzai
i
plačiai Federacijos Kongresą pasidarė. Tokis skaičių
, mos lietuviu, o ne s ve t imt aučia Šv. Marijos Guadahrpe
ekonominio valstybės atstaty
so- ! < 1 Ų .
LABD.
CENTRO
PIKNIKAS
jiems
reiškė
palankumo,
bet;
išgarsinti.
! parapijoj klebonavo. Paskui
cialistu lai k rašei u i butu skamo darbo. Kas išdrys pasa
Sakau, tie socialistu laikrašir franeuzu laikraščiai draiir;..' ! .; * * ,
. .. , r
.
nus
kąsnelis.
Tad
reikia
šiskyti, kad tie visi Federacijos
Žinoma, lengviau yra pajis įsvvko darbuotis \ Meksičiu reporteriai tik ir "dpnjĮ-i Labdarybės Centro pikniL •••a J.t.-<••••••'...
.. . t
nutarimai negeri, nesvarbus, duoti kritikai nuveiktąjį dar- j
Ibell". Jie norėdami sužinoti, I kas jau visai netoli. Jis įvyks togingai atsiliepė.
l
.
.
, . (ko ir Aienguillo parapijo] bupartyviški.' Negut vien faną- bą, negu jį nuveikti, bet v i s - ' m ė s , visi Federaciją remkime, ką nors apie Labd. Są-gą krei- liepos 10 d,, Černausko darDel -karo kilusius abiejų
,, ,
tizmu apjakę nykštukai.
gi nieks neginčys, kad sveika o gražus darbai veikiai pasi- piasi ne j labdarybės narius, že. Visos kuopos prašomos vi
* - - vo klebonu.
, . ..
bet į kokius ten "parapijo somis jėgomis rengtis prie tautu nesutikimus panaikino j ,,.,
2). Svarbus nutarimas ls- ir bešališka kritika visados • reiks.
1
i Kilus persekiojimams jis
mis".
Suprantama, sočiai ištiš jo.
nę>tas ir pačios Federacijos j yra naudinga. Visi darbuokiRymantas.
ne kas kitas, sakė kun. Hock,',
, . v.
v,- v.
ko laikraščio reporterio kal
7
Tos kuopos, kurios dar nebuvo kviečiamas grysti čionai,
bėta su vienu parapijonu, ku- išpardavė serijų kvotos, pra
kaip tik vienas abiejų tautu 0 .
,.,
., v, .
^SB^ESBSSSS^eS^^BSSSSE&ESBSĘSSB&^BSSį^SB&^i
gjjrio parapija randasi ant Mar- šomos tai padaryti. Visiems
i
ji
' , B e t jis nesutiko pareiksda-

A, L. R, KAT, FEDERA
CIJOS KONGRESUI
PASIBAIGUS,

IŠ KATALIKU PASAULIO.

LABDARYBĖS KAMPELIS

t

i

t.

•

* i

i

v

ar-

P A T O G U S LAIKAS
Lietuviams perkelti savo taupamus pinigus iš svetimu j savo, lie
tuvišką banką, dabar yra patogiausi s laikas.
MES SUTEIKIAME PATARNAVIMĄ VELTUI.
Atsineškite bankine knvgele kokios tai nebūtu bankos ir mes
perkelsime jūsų pinigus į mūsų banką su pilnu nuošimčiu iki Liepos
1, 1027 m.
Lietuviams yra didelis išrokavimas laikyti pinigus savoje įstai
goje. Lietuviu pinigai sudėti svetimuose bankuose ne neša dides
nio nuošimčio negu padėti savajame banke, ir nėra geriau apsaugo
ti, nes šitas didelis valstijinis lietuviu bankas yra) po Valstijos Illi
nois ir Cbicago Clearing Honse Association priežiūra ir kontrole, ir
turi visu reikalingus įrengimus apsaugojimui turto taip nuo ugnies
kaip ir nuo plėšiku. Vedamas-gi yra labai atsargiai ir sumaniai ir turi
pagrindinį kapitalu, sykiu su perviršiu ir rezervomis virš $400,00Q.0C
po atskaitiniai visu depozitorių įdėliu.
YRA TAI VIENAS IŠ TVIRČIAUSIŲ BANKŲ.
Sudėjus čia visu lietuviu taupinius mes turėtume didele ištaiga
kuri p įrodytu visiems lietuviu galę. Tame gludi lietuvių garbė ir nauda.
Ar galima rasti tinkamesni ir lengvesni būdą pagarsinti lietuviu
tautą kaip dedant visus lietuviu turtus į savąją, lietuvių banką?
Dabar tad yra laikas atnešti į šitą banką bankinias knygelės iš
svetimų bankų perkėlimui depozitų į
5AL

STATEI

' mas. kad pasiliksiąs savo
reiktų priminti, kad serijų ti- 1
221 j (iudram socialistų reporte ! kietai bus geri įėjimui ir j % Visos kuopos prašomos se- žmonių tarpe. Kad nepatekti
Be to, perkant seriją. rijas grąžinti Komisijai, arba Calles'o
agentams, jis kokį
riui reikia
pasakyti,
visos i (Jaržą.
taip
kitataučiu,
taipkad
lietuviui,i •
tam, nuo ko yra paėmusios, i laiką slapstėsi, ant galo sto1
.
"(kiekvienas turės vilties viena pikniką.
SKAITYKITE
atviriai ginti" DskriaudžiaRAUGĄ"
kataliku
bažnyčios
vra vysku-n
i
i • w*
• prieŠ pikniką.
+n n Serijos
•- Tbus
U rei-! jo
pi jos globoje,
bet niekas
negir
kalingosPikniko
darant Komisija.
laimėjimus.j muosius katalikus ir už tai.
. ,
/,
"
kurią dovaną laimėti.
i v
dėjo, kad
kurią nors lietuvių
Tad visi grąžinkite jas prieš matyt, jis sušaudytas.
bažnyčia svetimtautis kunigas
" t v a r k y t ų " . Lietuvių bažny
čiose yta lietuviai kunigai
Socialistų laikraštis nori iitikrinti labdarius, buk Są-gos
I žemė buvo vyskupijai užrašy
ta blogos valios žmonių ir
blogu noru. Bet jis nežino, j
kad taip buvo nutarta pačiu
, L/ibd. Są-gos kuopų referenfifdumo keliu. Labd. Są-gos Sel
inąs, Centre susirinkimas, ku-'

UNIVERSAL STATE
BANKĄ

Uį? 3252 SO. HALSTED STREET

rt^m^m^^^it^^^^^^^šm^ffmm^^^s^^^ma^^m
'

t

Į

riame dalyvauja visų kuopų .
atstovai, Labd. Są-gos Direk
toriai — visi sutiko, kad žemė butų aprašyti vyskupijai.
Be to raporteris sapalioja i
ir apie aukas. Jis sako, kad .
aukos į Labd. Są-gą jau ne
plaukia. Ar-gi? Geg. 30 d., s.
m., ant ŠvT. Kazimiero kapų
surinkta netoli $1,000. (ieg. S
d., š. m., rinkliava Cicero, III.,
davė suvirs $1,000. Praeitais
meteis įplaukų buvo netoli
$10,000." Ar matot socialistai,
kiek katalikai aukoja? Jei
jums reiktų tiek aukų sudėti,
tai ligi svieto pabaigai to nepa darytumėt.

v

Labdarys.

NEPIRK KITUR AUTOMOBILIŲ
Pakol nepamatysit mūsų bargenų. Pardavinėjam visokių išdirbysčių a u tomobi- ^
liūs. Turim daug vartotų automobilių, kuriuos galima pirkti už pigią kainą. Atvežkit
savo seną automobilį, ir važiuokit namo su nauju.
' .
Kas turi lotus arba morgieius, mainom ant automobilių. Senus automobilius sutasom ir numaliavojam, padarom kaip naujus. Kainas už sutaisymą ir numaliavo- (j!
jimą pasakom iškalno. Taipgi perkam, parduodam ir mainom namus, farmas ir visokius biznius. Norėdami teisingą ir greitą patarnavimą visuomet kreipkitės pas:,
pjį

C P. SUROMSKIS 8c CO.
i;

REAL ESTATE BROKER & AUTOMOBILE DEALER
5833—35 £outh Western Avenue
Telefonas Hemlock 6151

J

\

Aliniu

Ketvirtadienis, B i r i 30, 192?

[pilnąją blaivybę, t a i Kristaus. čios, kodėl ^nepataisė jos taip kiek atgabenama visko kon- •iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiiiiiiifiiHniyuiiiiiiiiiiiiuiiii
'pirmasai stebuklas Kanoj Ga- kaip Kristus yra įsteigęs tik- trabando b ū d u i ! Čia paduolUejos, nes 4voli metai atgal tai yiena. b a ž i i . ^ , o 4ie &m- .ti^P t^mti
ruaminių dirbtiponas į&?v<m ir kiti j^oJĮiM-^BS ę? tūkstančius *>a$ny% *tt# & JmfaĘtm&os
neliečia;
2334 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL.
rwĄį«W«tfti į ^ v o j ^ e p į f t m i * ^ l f t > r ^ t e ^ V W w i Ų yįaap. įataif tįįal «to ^eįfea «wanyti, kad išge
Galima gauti šios
PASVEIKINIMAS
das, $i įįpiįąu w « ^ W*o 4Ęd4jp\fflf'J ^ijftipsnįp tityvm ^ M«t jo smegenys ibftvo #fco- riama įr išcukqma žymiai dau
giu p a ^ į a gyvjtoės s i ū k k : k r y t y j e $ a w Yo^k Ameouoąn|^oUo ū b a u t o s ,
į giau, »aągų J-o^o statistika. Ši
Blaivybės apaštalui, gerb. žmogus, $ą nesulaukęs sen*t- su yaiadeUu išpieštu, kad j Jei Liuteris tose diąnoąe ftu- tie skaičiai lemia Lietuvai liu
Šaltinis, juodais odos aptaisais
$3.50
kun. J. J. Jakaičiui,
Šaltinis ( stipriais audeklo juod. aptaisais . . $3.00
v<ės, keliauja į »«Hus fcapu*. ; ^ ^ į r && t,r*uįė .vyną *Vtų s t ū g a v ę s .ajkofcplio JOąų- ^ ateitį
Worcester, Mass.
Balsas Balandėles (arba mažas šaltinėlis)
Labąi ^aįlą, Hftfi šįft«4ie mes ^a^ies Kristaus rąą&Įj simą, ir pirma fouty taisąs pate
"Sargyba."
juodais minkštais aptaisais
• $2.00
taip maža tujime ^fto^ų, & - ; .CfH^us ĘMAijos aiškintojas' aąve, paskui Sodžių ;:k J R M W
.
Valio! klebone numylėtas,
Balsas Balandėlės, kauliniais aptaisais
$2.50
rie, supratę ąfcohqtįw*) M» J &ornehj\|6 A %#&& i r kiti: #&u *>utu *aok$s ; fetus sekti
GUAUSIAS ŠULINYS
Į Lietuvą liūdnai lyd,ėtas.
din«uW, stoja į 4f^buo^oįų. autoriai įooflo, ^ a 4 Kristus ne- li. Joną Krikštytoja^ tai toutų
Altorėlis, juod. aptaisais
$1*00 |
Bet grįžusį linksmai sutinkam, eiles, kurie kovoja baisų sįau gfdėjo savo pįcmuoįų stebuklu, Imvęs tikras taisytojas {.cefo- I ^ r a l c i ų -pranešimu, Joha.Melskimės, rausvais odos aptaisais labai tin- ^
5
Geriausių pasekmių Tau Im- butu} —.alkoholį.
Įužtvirįnti paprastojo vyno, rmatoriųa)., ir .butų daug ma nuesbu-rge, -aukso kasyklose,
karna jaunimui (taipgi vaikučiams prie
S
kim.
Dirva plati, joj niekur r į b ų | n ų 0 k w o w o u ė s p a s v e r i a , l i a u sektų, lymų Šiandien tiek yiena* vpį&B ^uHnys turi 2300
pirmos Komunijos, nedidelio formato
=
nesimato, bet darbuotojų ma- jis tiktai į t v i r t i n o 4ą :*yntf t(aug randasi, a r gal jokių (bu mtr. jgttumo. KoJ buvo iškastas
gražiai apdaryt
$1.25 |
v
Smagu Tau buvo Lietuvoje,
porqiją, kuri yra sunaudojama; tų -nebuvę. Pilnoji blaivybė i r Šitas ^tiftu^jįfts pasaulyje feuAltorėlis, kauliniais aptaisais
#1.50 =
za.
K u r meile broliška gyvuoja,
Nėra pasaulyj grasesnio da sakramentui, kurs buvo pirmi vienybė ibutų užviešpatavusi lįnys, vbu^fo jžt^aukta apie 250,- |
Kūdikėlis Jėzus, juod. odos apt. nedidelio .«i =
K u r auga gėlės, žydi pievos, rbo, kaip platinti blaivybę, bet Kristaus atėjimo išpranašau pasaulyje/'
#00 -to«U6 a\lkso rados (tona Z?
lUlIlliivvJ
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * •
*P J-# w
S
—
K u r viską laimiu' geras Die pakalbink žmogų, tai purtosi tas pranašo Zakarijo feiaig žo Alkoholis — joks vaistas 1—W jPU^ų afba 1000 kilogr.).
|
Kūdikėlis Jėzus audeklo a p t .
> . . , . . . r,... 75c |
vas. ir nenori apie tai nė girdėti. džiais: " N e s kas y r a jo ge Jei mes, kurįe čia susirinko
"Sargyba."
5
Šv. Pranciškaus Dvasia, arba Dvasiškų Malonių |
Nuo amžių lietuviai kovojo. , r a s claiktas, ir kas yra jo m*a- me su jrienu tikslu, veiktume
|
Šaltinis, Tretininkų Maldų Rinkinis paauksotaiį lapais £
Tavęs čia laukė pranokėjai
Jie niekam nenorėjo vergaut, žus daiktas, tai tik grūdas iš su gryna sąžine, svarstytume «PK PĄSMMtf KOPERAI r tūkstančiai gerų žmonių;
Laikui bėgant, ižkovoįo sau rinktųjų, i r gimdąs panas
ir nutartume kokiu būdu įti-j
TYVU?
Raudonais lapais
; . . . . $2.25 p
Dabar, kai sveikas pasilsėjai, Į laisvę. *#et da :mes neątaatkune .(Zach. 9. I f . )
kinti žmones i r ttautas, kad viE
Pulkim ant kelių, gerais aptaisais ......... $1.00 į.
budo, kaip pasiliuosuoti iš al Pranašas Kristų, pasislėpu sus įkvėpus supratimą nenau-j Vieno profesoriaus apskai- S
Galėsi dirbti tarpe jų.
Aukso Altorius, baltais kauliniais viršeliais vidų- |
koholio vergijos. Kodėl taip sį po vyno pavidalu sakramen doti alkoholinių gėrimų 4r juos tymu, visame pasaulyje yra a- I ry viršelių yra įtaisytas gražus kryžius. 464 pusi. su |
E
T a r p Lietuvos milskų žaliųjų yra? Todėl, kad mes nemo- t e altoriaus, vadina vynu gim- taip apšvietus, kad matytų nau pie 300,000 koperatyvų, kurie
* p*fzr^ •»*
$2.00 g
s kabėmis kaina
Stiprybės gavęs pilną saiką
kame įvertinti blaivybės idea-! dančiu panas, tai tiktai sakra- dą, kurią galima gauti iš pil- turi su viršum 60 milijonų na 1
Aukso Altorius, juodais minkštais viršelmis su f
Grįžįi vel dirbti tai*p savųjų ,lo. Jeigu mos gerai suprastu- mento vjmo, butų burnojimas! nosios blaivybės, kaip žvilgs- rių. Koperatyvų skaičiumi pi S kabėmis. 464 pusi. Kaina
* \ $2<00 |
!
Aniolėlis, juodais minkštais viršeliais nedidele, |
Valio! kad matom tave svei- mėm, tai tuojau atsikratytu- (blasphemijat), kas norėtų ai niu sveikatos, prailginimo gy- rmą vietą turi Vokietija, nes S
Įtrina
GOc *
ką.. jmėm paskutinį didžiausį prie- škinti, buk tas vynas, nugirdąs venimo laiko, sątaiką šeimy-ten yra apie 52,000 koperatyMaldų Knygele, baltais kauliniais viršeliais sl4- |
P. B. Są-gos Ccnt>as.\ką ir tada drąsiai sakytumėm, žmogų, gimdo panas, nuo ku nose, sątaiką tarp tautų. Net vų, o antrą vietą — Rusija su
graži knygute. 336 pusi. Kaina
$1.25 |
kad dabar laisvė viešpatauja rio paleistuvaujama.
karai H didelės dalies alkoho-j 49,000 koperatyvų.
Maldų Knygele, juodais kietais viršeliais. K^- •*
pilnoje
prasmėje.
T£VŲ NAMAI
Turime dar daugiau nuro lio sukurstomi.
"Sargybū."
na
5(fd|
Dar nėra vėlu. Stokime į dymų, kad Kristus nevien paKad pasistengtume visiems
Aniolas Sargas, rausvais minkštais viršeliais ia- g
Pasaulyje gal dar nieks ne-: blaivininkų eiles. Paskelbkime j tvirtino pilnosios blaivybės do- įrodyti, jog panašiuose pašau- NAIKINA LIETUVOS iVŲŠbai tinkamą knygutė, su kabėmis. Kaina
$2*00 |
Aniolas Sargas, juodais, ar rusvais viršeliais^ la- |
užtiko tokios tautos, kurios 'alkoholizmui karą ir jį l e n g - j ^ b ę , bet ją fšaukštino, išaukš- lio kongresuose net 3000 ge
KUS
bai tinkapa mažiems vaikams. Kaina
35c |
poetau nebūtų jautriais žod- vai laimėsime. Čia nereik n e i U į n c | a m a s Š. Joną Krikštyto- riausių visų tautų išrinktųjų
Mažas Altorius, juodais kietais viršeliais, nedi- |
žiais apdainavę gimtojo name-Įkanuolių. pirkti, nei g y v a s č i ų ' j a : "Ištiesų, sakau jums, tarp gydytoji], kurie y r a praktika^
Radio pranešimu, Vilniaus
delio formato. 464 pusi. Kaina
50c |
lio. Nesurastum gal nei vieno aukoti. Keikia tik gerų norų gimusiųjų iš moterų nekilo di- vę per daug dešimčių metų ir kra'ste kunigaikštis Radvila
Ramybė Jums, juodais minkštais viršeliais, pa- |
žmogaus, kurs savo jausmais ir ištvermės.
dėsnio už Joną Krikštytoją . sužinoję, kad alkoholis nėra vienai anglų prekybos bendro
auksuoti lapai, labai tvirtais apdarais. 958 pusi. Kai- |
nebūtų branginęs tėvų bakū
Tat susipraskime, neduoki- (Mat. I I . II.) Jonas Krikšty joks vaistas vidinėms ligoms vei pardavė 9000 ha miško, ku
na
:
i $3^0 |
žėlės.
me savęs išnaudoti šnabės ga tojas buvo per visą gyvenimą gydyti, tiktai nuodai, ir pasi rį sudaro daugiausia pušys įr
Melskimės, juodais kietais audeklo viršeliais, ti- |
Tėvų namelis — kiekvieno mintojams.
rašę a n t protesto prkis kitus eglės, už 1,200,000 dol. arba-E nkama mergaitėms ir mokykloms vaikams. 323 pusi. |=
pilnas blaivininkas.
Kaina
':.'.
i
60c |
doro žmogaus širdyj laikomas
Pasvarstykime, kur einame
Jei Kristus patvirtino pilną gydytojus, kurie dar vis pasi 12 milijonų litų. Reikia paąa->
Maldų Knygelę, juodais odos viršeliais, labai |
lig kaž-kokia šventenybe. fTuo ir kur nueisime.
ją blaivybę ir ją išaukštino sa tikėdami senų senovės prie- kyti, kad miškas parduotas ga-]
riamą jaunuomenei. 336 pusi. Kaina
$1.25 j
tarpu šiandie kai-kurie žmo
B. S. C. Rast.
vo pirmtakune, tai ją patvir- tarams, bando gydyti ligonius na lengvomis sąlygomis.
Pastaba. Perkant ^didelį skaitlių, yrą duodamas |
nės skleidžia supratjinią, buk
tina ir išaukština visuose žmo-1 svaigalais, trumpina jų gyve/:
didelis, nuošįnitis. B
u"Sąr#yba."
jaunimas, branginantis tėvų
ŽODIS VISO PASAULIO nese.
t
«--•»•
nimo laiką."
. 'o* y -'į
namus, y r a panašus paukšte KONGRESUI PRIEŠ AL
,
Net jo tėvui Zakarijui buvo Alkoholis sužadina visus
j
liui uždarytam narvelyj.
KOHOLIZMĄ
bloguosius
jausmus
SKAITYKITE BIZNIERIŲ
i skalno Arkangeio Gabrieliaus
n
S 2334 So. Oakley Ave.,
Chicago, 111. |
"Alkoholis
visuomet
sužadiŽinoma jau, visokių keistu(apreikšta: " J i s negers vy <>
BARGENUS
mėlių "fabrikantai'' yra at-Ponios ir Ponai, šio Kongreso i r svaiginančio gėrimo". (Luk. na arba padidina septynis imo
ill1llllllllllll![llllll!ll)lllllll!IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII!lkllllllllllllll!lllllllllllUUIUIIIIli
Atstovai:—
žagareiviški pirmeiviai, tai ly
L V).) Kiekviena Biblijoje pa nių kūno geidulius, kurie yra
TT
giai ir šiame atvėjuje jie, o Labai nudžiugau gavės pa sirodanti kontradikcija (prie- puikybė, godulystė, paleistuvy
ne kas kitas, paminėtas nesą kvietimų į šitų kongresų, at 'šinybė) privalo būti aiškinama stė, pavydas, rūstybė, apsiri
stovauti lietuvių katalikų tau- šitais sakiniais.
mones skleidžia.
jimas, tingėjimas.
•
tėi,
ir
gauti
progą
išreikšti
sa
Bet tuščia jų. Mes šiame
Jei nieks pasaulyje daugiau
Tokiu būdu, kaikurie nusto
straipsnelyje panagrinėsime vo nuomonę apie fei svarbiau neragautų vyno tiktai tokių j a tikėjimo į Dievų, apsimetę
•
tėvų namų reikšmę. Gi patyrę si dalykų. Nes, kaip lietuvių kiekybę, kuri yra sunaudojama aukštu mokslu, a r bent vienas
jų nesąmones, palenksiu]** sapatarlė sako: "Mes ir mirda prie sakramento, tai visi žmo katras tų geidulių per alkoho
ve labiau tėvų namus pamylė mi mokomės ".
nės butų pilnais blaivininkais, lį prikeltas a r padidintas, ar
Kaip sužinojau iš laikraščio ir visi sektų Š. Jono .Krikšty kartais visi susitelkia ir suke
ti.
4
Kuom yra jaunimui tėvų na 'The American Issue", kad tojo dorybes."
< lia vaidus šeimose, ir kovas
mai ?/Tėvų namai yra: 1) mo šis kongresas svarstys apie Girtavimas pradžia sektu tautose ir šalyse.
kykla, 2) prieglauda. Štai, pa užvedimų lekcijų apie alkoho
" T a s pats ivornelius A LaPnlsąlinus alkoholio naudo
•
siteiraukime.
• lizmų visose mokyklose taip pide i r ^ i t i autoriai logiškai jimą, geru, sąžiningu jaunimo
•
i
.
i
aukštose kaip žemesnėse visa nurodo, kad tik jper vynų ir ir senių apšvietimu ant kiek
Tėvų namai — jaunimui mo
me ^pasaulyje ir visose tauto* šampanų didesnius i r mažes galima, tai vienintelė viltis pa
kykla. Gal kai-kamt toks pa
&e. Tai y r a vienintelis suma nius sunaudojimus pasidarė sitaisymo ir sugryžimo žmo
...
sakymas atrodys keistas. Bet
nymas, kurio laikantis 4>us ga Krikščionių itar.pe $aug atska nijos prie teisingumo ir vie
tikrumoje jokios keistenybės.
lima išnaikinti alkoholizmų.
lų; kad visi tie vjadai, kurie* nas kito pagarbos."
Kas pripratina vaikus tėvų na
K. P. P. S.
mus mylėti! Pav., jeįgu mamy K a d šis sumaiiymas butų bu įsteigė naujų tikybų atskalas
te, užkaitus katiliuką i r pati vęs užvestas kokią 60 a r 50turėjo daugiau a r jnažiau pa
Į)raugas siunčia pinigus į • Lietuvą p e r didžiausius Lietuvos
metų
atgal;,
tiek
metų
užtruko
KIEK
IŠGERIAMA
IR
SURŪ
linkimų
tpcie
yyiiu
į
r
šampanų.
prie jo sėdėdania daug .laiko
Bankus, kurie teikia gerą, teisingų i r greitą patarnavimą.
KOMA LIETUVOJ?
praleidžia, tai, be abejo, tįe užvesti probibkijų Aaierikoje, •Nįąks negali drįsai užginčy
.v
Draugas siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draftais ir telegra
namai nėra mokykla. Bet jau tai j -tiek laiko jau visi žmonės ti, kad <tie >?a4ai tbuvo gabus
mą. Pinigai esti išmokami Litais arba Amerikos doleriais, taip,
Statistikos žiniomis, visoje
vyrai ir iąpšvięsti, bet alkoho
nimui, kurių tėvelių ^oajnųose
Tod^Į, fee auklėjimo žmonių lis taip apt-emdė jų proto ga Lietuvoje per 1926 metus iš
kaip siuntėjas nori.
katiliukams nėra vietos, tokia
Norintieji gerą i r greitą patarnavimą, kreipkitės:
nėra vilties panaikinti "moon- bumus, jog jiems rodėsi arba gerta degtinės 4.600.000 litrų
vietelė y r a šventa jįt brangi,
shinės" jėgų Jungtinėse Val jie nematė, kad«jokia valdžią •ir alaus" — 7300.000 .litrų iš
•
mokykla vadinama.
• / "
/
stybėse. Be apšvietimo jauni ar butų pasaulinė a r dvasinė, viso už 37.000.000 Kitų. Tuo
Ofisas atidarytas kasdieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vakare.
Gyvenimas, sakomą, geriau mo toje dirvoje* nėra vilties negali egzistuoti be taip vadi tarpu 1925 metais išgerta de
»
sia mokykla. Gi tėvu. namai, įvykinti pibiųjų blaivybę vi namo aukščiausiojo teismo! gtinės 5.200.000 litrų i r alaus
svarbiausia gvvenimo mokvk- sose šalyse ir visose tautose.'*
Merčius Liuteris manė, buk — 8.500.000 litrų ifc viso už
los klasė. Sulig to, jei jauni
Daugiau šviesos
bažnyčios valdžia galėsianti 40.000.000 litų. Pirktinio taba
mas menkai lavinasi tėvų na
Kad įtikinus visas tautas egzistuoti be jokio aukščiau- ko surūkyta 1926 m. 875;0Q0
mų mokyklos klasėje, tai jis i r pritarti šiam sumanymui bu-.siojo teismo, užtai jis i r leido •kilogramų, o 1925 m. — 740.tolimesnėse gyvenimo mokyk tinai reikia pasistengti aJški- 3iblijos t e i t u s (sakinius) ai- 000 kil. Vadinas, 1926 m. •dag
los klasėse nieko neišmoks. Jis nti visus daromuosius tamsės- 'skinti kaip kam tinka. Taigi tinės mažiau išgerta, bet užtat
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
greitai pateks į pavojus. Ko mų žmonių priekaištus prieš matome, kiek dabar randasi daugiau surūkyta. Be to, rei
dėl? Todėl, kad tėvų namų pilnųjų blaivybę.
atskalų tik iš vieno Liuterio... kia pasakyti, kad mūsų žmonės
mokyklos klasėje girtuokliaviPirmaeilis priekaištas "šla
J i s vadino save taisytoju patys gaminasi naminių gėjrą, ,
,,
mąs, peštynės, o prie to skur- pi ųjų yra daromas priešais Kristaus įsteigtosios bažny- lų i r patys sodina tabako. 0
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MARQUETTE PAKK.
Už savo narsumą, p. V. Pud- j reikalą, gausesnėmis aukomis
Marquette Parke. Bus lenkty
žvelis kariuomenės vado buvo j galės mus paremti.
liepos 10 d. bus pirma* 6 nės, vakarienė ir visokių kitų
apdovanotas medaliu.
Nujausdami, kad ir tamsta,
skyriaus "basket" piknikas, pasilinksminimų.
X Seniausias Cicero State
NIARARA P i l I Q N Y I XTON i a ^ o s upes, Kans- bankas tapo padidintas. Reiš Pietus svečiams iškėlė po kaipo mūsų tautietis, mylįs
— ^ —
IH A O A M rALLOl Ui 11 d 6 s įmtjb, pastarais laikais
nia AVezdziunienė, našlė, po savo kraštą; ir savo gimtinį
kia, bankas auga. Mat banko
D A K T A R Ą
Ii
kurių chicagiečiai išvyko na kampelį — Vabalninką, nori
I pasidarė "šlapia". Visi NiaX Mu*ų apielinkėje v a i k a i j ^ 6 s k r i o k K o
^ į ^ į * * » * W Brackner, mo.
kad mus kampelis neatsiliktų
tokytojai
•• • pradčjo
«-• sirgti
•• —
Continental Conim. banko pirnuo kitų kultutos žvilgsniu;
smarkiai
škar P
Buvęs.
biai bėga Kanados pusėn, kad t
1 a tina. Bet ir suaugusiems
kaipo katalikas trokšti, kad, Telefonas Boulevard IBSt
., .
* ,v'nias vice-piiez.,
p. C.
L. Rice,
Electric
kompanijos
tenka susirgti. Favyadžiui, suvilgmus savo "nudziuvu-,Western
kaip lig šiol', šis kampelis bu Dr.S.A.Bnenza
.
t,,
f
GYDYTOJAS LR CHIRURGAS
w
vedėjas, ir dabar jie yra ban4Mb SO. ASFDLAJTD A T B ,
X — Spinduliai
uoli katalikė veikėja Katarina vilginę
tų
ne
pusiau,
bet
tikrai
kata
nekaip jaučiasi.
sius" gomurius.
TačiauKitam]
su
Chlcago, VL
Ofisas 2201 West 22nd Street
Tumos persišaldė ir sunkiai
likiškas, kad jis butų nepriei Tai.:* t ryto lkl I I plet: 1 po
, ^.
i ^^
Cor. 8- Leavitt St. Tel. Canal $221
k ' ko direktoriai. Tarp kitų ban
Išvažiavo.
ko
validybos
narių
yra
ir
lie
Reaidencija: $$4$ S. Maplewood
plet
Iki
l
po
plet,
l
:
S
t
v**,
lkl
susirgo. Velijame ligonei grei 300 pėdų Niagaros krantai at- ,
nama tvirtovė mūsų tikėjimo I t M
Ave.
Tel. Republic 78$$
Valandos: 1—1 A 7—$ r. • .
čiaus pasveikti ir padėti mu rodo visai nežrvnuomis vago tuvis B. R. Drugeika, jaunas Šv. Kazimiero seserys ku-' priešams, kreipdamies į tamp
v
NedėlioJ: l t — 1 2 ryto
ms plėsti veikimą.
mis, gi vėl kiti nesugeba pa energingas vyras.
rios mokino vaikučius musu-stą manome nepasigailėsite Re*. Tel. Mldway 651J
M
9
Taip
pat
banke
dirba
ir
taikyti įvažiuoti į 100 pėdu.
parapijos mokykloje jau išva kad ir didesnės aukos šitam Dr. R. C. C U P L E R Tel. Boulevard 1160
1
J
į pločio tilta, nes jis darosi tuo Pranas Vitkus. Taigi lietu- žiavo atstogoms į Chicagą.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
svarbiam ir kilniam reikalui.
atvėju jiems per siauras. Vi,
Oakley Ave. Ir 94-tas Street
Dr. A.J. KARALIUS
"*\i»tvpin nipnis tfer siauras. Vi- viams atėjus į šia banką nėra
Gal
nors
senatvėje
parnešus
Telefonai Canal 1713-0241
jsaip pasaulyje pasitaiko...
Lietuvis Gydytojas
vargo susikalbėti, ir nestebėti- Daugiau kandidačių į vienuo suvargusius savo kaulus gim Valandos: 2iki 4 p. p. PanedėlialB
1
ir
Ketverguls
vakare.
X Brželio 26 d , jaunimas na, kad dauguma lietuvių ve3303 South Morgan Street
Sekantieji dalykai
turt
Būti
fy11^
tinėn, tamstai labai .bus magreitai išparduoti už rendą.
Chlcago, DL
buvo išvykęs į "Christal da savo bankinius reikalus su Išvažiuojant seserims, išva- , o n u a t s i m i n t i i prisidėjus prie
Beaea".
\ šia taip stipria banką.
jžiavo į Šv. Kazimiero vienuo-| t o k i Į n a u s d a r D 0 . T ė v y n ė W Tel. Vlncennes 2987 Ir
Hemlock 6524
Tai. Canal $J67 Res. Proapect $$$$
X Birželio 28 d. įvyko ves Cicero State banką randasi lyną septynios lietuvaitės: A-'dėkinga Dievas ^ausiai atlyl e s i a m e r a ^ k a „e s a v o
Dr. Gonstaoce i O'Britis
tuvės Petro Lelešiaus su baž ant 25 gatvės ir Cicero ave. >nelė Kondrataitė, Ona Zinkiu- j ^
tė,
Marijona
Banevičiūtė,
Ju-1
į
lietuviškos,
ka
asmenia S) b e t
nytinio choro sekretore Ona
Gydytoja Ir CMrurga
Gydytojas ir Chirurgas
Pranešimas
Marijonų
Kolegi
lė
Lukšytė,
Ona
Daugirdaitė,
j
į
e
n
ė
s
reikaOfisas: 7909 S. HALSTED ST.
talikiškos
v suom
(Jraženaite. Panele Ona buvo
1811 South Hafeted bt.
Vai. 2—I p. p. ir 6—8 vakare
jos Rėmėjams.
Ona
Landižiiutė
ir
Marijona
'
|
Į
Rezidencija
6800 S. Arteslan Ava.
veiki* mergelė ir pasižymėjo
Rem.; 600$ S. CAMPBELL AVE
Valandos:
11
ryto iki $ n 0 pietų:
Birželio 22 d. Marijonų Ko Alekvarančiutė. Visoms linki
Ligonius
priima
reiideneijoj
pagal
I
lkl
$:$$ vakarą.
nepaprasti!! malonumu.
•atarti.
legijos Rem. Ch. Apskričio su me laimingai pasiekti tikslą. PASTABA. Aukos galima v
siųsti stačiai K. V. C. VabalLinkime jaunavedžiams il- sirinkime parašyta, kad Cice- kurio pasiryžo siekti.
Kimball Orojiklia Pianas RIeSuto
Vilnietis
ninko Namų Statymo Fondo
gu ir laimingų metelių susi- j r o s s k y r į u s d u o t u t r į s a r pe n .
medžio 50 rolių už $23$.
Waltr\am Stora medžio Groįiklis
kasininkui: Lietuva, Vabalnin Tel. Canal C$74
ikti.
kis darbininkus piknikui, ku
pianas vertas buvo $S60 už
Perkėlė savo ofisą po numerio
ATSIŠAUKIMAS Į VABAL kas, Kun. Dekanui, M". Kir
ris įvyks liepos 3 d.
\',:r
Jessie French
Clrojiklis
Pianas
Vertės $800. už flHfc
liui,
arba,
esant
nepatogu
CHLROPRACTORrCi
NINKĖNUS AMERI
Kadangi Apskričio susirin
4729 S, Ashland Ave.
Wurlitser
Klektrikinis
Grojiklis
ADVOKATAI:
2019
Canalport
Avenue
mams,
"Draugo"
administra
Pianas vertos
$5,500 už $210.
KIEČIUS.
kime iš Ciceros skyriaus nie
SPECIJ AUSTAS
• e l m a n Groji Wks Pianas su $0
Valandos: Nuo C lkl 1
cijai, • pažymint kam skiriama I
rolių už $7t.
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
kas daugiau nedalyvavo, to
.J
Lyon & Realy Baby Grand Pia
Val.
—
: ryto nuo 10—11 nuo
ną* Verta* $70* u* $195.
Kataliku Veikimo Centro , P™W*. Aukotojai bus skelbiadėl
man
tenka
prašyti
Cice
po pietų: nuo 7—8:10
Reproducer Baby Grand OrojlkJis
mi
"Draugo"
skiltyse.
PILNAS
EGZAMINAS
Nedėliomis 10 iki l t
visai naujas už $3*5.
ros Mar. Kol. Rėmėjų sky- Vabalninko skyrius, matydaUpright Rankinis Pianas už $81
Telefonas Midway 2880
LHBTCVI* ADVOKATAS
$5.00 TIKTAI 15.00
riaus valdybos, kad ji paru-'mas gyvą reikalą turėti ka- Kat. Veik. Centro Vabalnin
10756 So. Mkhigan Avettue
AŠ TURIU 4S METUS PATYRIMO
Tel. Puliman 8t50
pintų Apskričio išvažiavimui! talikiškoms
organizacijoms ko skyriaus Valdyba:
Taigi nenusiminkit,
bet eikit
X*mxf Tele*. Purfau* 4977
"^Specialistas Abstraktu. Vedėjas
pas tikrą specialistą, ne pas kokj
minėtus darbininkus.
(Esu savo namus ir salę, stato Vavisu teisiu.
nepjstyrėli Tikrasg pecialistas, aTM. Kirlys, kleb.,
Tel. Canal 6764
ba
profesorių*, neklaus jūsų kas
priverstas daryti šį praneši-, balninke ties bažnyčia dviems
jums kenkia, ar kur skauda, bet
J. Cybus.
PERSIKĖLĖ Į KITĄ
pasakys pato, po pilno idegzamlaukštais
muro
namus.
Tam
mą todėl, kad skyriaus susi
Namų Statymo Komisija:
navlmo. Jųft sutaupysit laika ir
VIETĄ
rinkimas, iš priežasties para reikalui K. V. C. Vabaln.
pinigus. Daugelis kitų daktarų
Kun. R. Blažys,
negalėjo pagelbėt Jums dėlto, kad
pijos pikniko, birž. 26 d., ne- Skyr. Valdyba sudarė komijie
neturi reikalingo patyrimo, suJ. Mockunas,
radymui
žmogaus) kenksmingumų.
įvyko). Kitus darbus Apskri- siją,' kuri jau pradėjo savo
GYDYTOJAS,
(John P a j i i l i m a ą Borden)
Mano Radio — Scope — Raggi,
M. Žitkevičiūte.
i;
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
čio piknike apsiėmė kiti sky- darbą'. Suprasdama šitą svarA D V O K A T A S
CHIRURGAS
Vabalninkas,
11
d.
bifž.
siškas baktertologlškas egsamlna-,
t l t W. ADAMS St., Room 1117
bų reikalą, kortuoja imasi dar
vimas kraujo atidengė man jūsų
riai dirbti.
t
Victor Viktrola vertės $$0 už $22
ZE OBSTETRIKAS
Telepbosie Randolpk 5S57
1927 m. ' ,'
tikras negeroves, ir Jeigu a i pa
Victor Victrola
Console Vertės
Gydo staigias ir chroniškas ligas
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
Vakarais 2151 West 22 St. Piknikas bus vienas įdo bo visu karštumu ir atsidėji
$225 už 69
(Antspaudą)
vyrų, moterų ir vaikų
ir gyvumas sugryš jums taip kaip
Victor Ortophonlc
vertėa $160
TeJephooe Roo^evelt t090
mu,
pasitikėdama
kad
ir
visi
DARO OPERACIJAS
miausių.
Todėl
verta
visiems
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
naujas už $49.
• a a m Telefonas Kepublic §600
src
Ligonius
priima kasdiena nuo
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos,
Brunswick
PhonografSa
vertės
«=r
Vabalninkėnai
katalikai
su
į
jį
atsilankyti
—
ir
paremti
pietų
iki 8 vai. vakaro.
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
$100 už $34.
Brunswick Console
"Th^nojrfftfas
mo,
kirminų,
uždegimo
žarnų,
sil
Nedėliomis ir seredomis tik
pras ir padės sumanymą įvybernaičių kolegiją.
su 25 rekordais už **u.
pnų plaučių, arba jeigu turit k o 
iš kai no susitarus
Prašalina Niežėjimą
Columbia Grafonola vertės $100
kią
užsisen ėjusia,
Islkerėjusia,
kdinti.
Kitos
visos
informacijos
Ofisas ir Laboratorija
su 25 rekordais až $19.
chroniška Ilga, kuzi nepaaldavė
Columbia via Tonai Naujas Vertės
itelpa "Drauge".
net gabiam, šeimynos gydytojui.
2130 WEST 22nd STREET
Minėtiems namams pasta
$150 už $45.
neatidėllokit neatėję pas man*.
Niežtanti
Ir
deganti
oda
Federal Radio Setas už $$$.
CHICAGO. '
J. Šliogeris.
netik erzina, b^t gali būti
LDETCTM ADVOKATAM
tyti reikės surinkti keletą deFred — Eiamaa $ tubt? Radio
užtai
ženklu
blogesnės
ligos.
mm W. I l n d M. arti Leavitt M.
DR. C. C. SINGLEY
Gražus Kabinetas už $28.
Saugumo
dėlei.
geriausia
sėtkų tūkstančių litų. Tam
Radiola ir Pnonografas
Vertės
vartoti Severa's Esko. «is
SPECIALISTAS
vėsinantis, raminantis tepa
$200 už $79.
falandoan t ryto lkl 1 vakaro. • • tikslui
komisija
steigia
K.
V.
las
pasalina
niežtėjimą
ir
de
Atwater-Kent Radio S t ubo ver
Rumal 1012 — 1015 — 1616
radai Ir Petnyetoj nuo • r. lkl I
ginta greitai ir oda padaro
tės $90 už $38.
20
W. JACKSON BOULEVARD
svaria, aiškia.
Su pirmu
C. Vabalninko Skyriaus Na
v. Tedą visokias
bylas vtcunaa
Parlor 6etas 3 šmotu valour u i
Arti Stato Gatvės
ženklu
odos
uždegimo,
tuoj
talamuose. Biaaminuoja abstrak
$49.
tepk
Severa's
Esko.
PasiptrOfiso
Valandos:
Nuo 10 ryto lkl
mų
Statymo
Fondą,
kurio
lė
tus Ir padirba visokius Dokumen
Medinė Lova, Springsfts, Katrasas
kite iš vaistinės. Odos liga
IŠ R U S I J O S
Sv.
Jurgio
parapijos
pikni
1
po
pietų.
Vakarais
nuo S lkl 7.
tas, perkant
arba
parduoMant
už $25.
prašalink iš sykio.
Nedėliomis
nuo
10
ryto
iki
1
šas
sudarys
kat.
organizacijų
Gerai lietuviams žinomas per I I
G asinis Pečius Didelis už $25.
Lotus. Namus, Farmas Ir Blaniua
kas įvyks liepos 3 d.
po pietų.
W.
F.
SEVERĄ
CO.
metų
kaipo patyręs
gydytojas.
Autoraobiltus Chevorlet už $196.
Ikollna Plntffua a a t pirmo morįnašai, fondo narių mokesnis
Automobilius
Teuring. Vili* už
chirurgas
Ir
akušeris.
a
^
Cedar
llapids,
Iowa.
ddkaas langvomia Ulyfomls,
Visi paraj»jonys kviečiami
$235.
Gydo
staigias
ir
chroniškas
Ilgas
ir aukos bei kitos įplaukos.
Trokaa Stu<iebaker' fiauji t a ja rai
tame piknike dalyvauti. Bus
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
16$. Fondo nariai yra: gar
UŽ $175.
jausius metodus X-Ray Ir kitokius
OPTEMITRI8TAI
gera
Bukantų
muzika.
Galima pirkti ir ant iSraokėjlelektros
prietaisua
~v
raii.
bes, šelpėjai ir metiniai. 17§
Ofisas ir Labaratorija: l t S I W.
18th BU netoli Morgan S t
A. A. O L I S | Visas pelnas eis bažnyčios Fondo garbės nariai yra tie,
_ — —
TAULrTDOS: Nuo l t — 1 1 platų
varsavimo lėšoms padengti. kurie paaukoja Fondui iš
ADVOKATAS
IT nuo t lkl T:30 vai. vakare.
Persikėle l Naują Vietą
U S. La StOle si. Eoom 2001 Duosnių parapijonų pagelba, karto nemažiau 500 litų. Jų
Dienomis: Canal
Telefonai:
t i l t . Naktį
lai. RaadotpH 1 H 4 TsL M
H neužilgo
bus suaukota visa vardai, pavardės, auka aukso
South Shore 2218
VAKARAIS!
Boulevard 41M
A * l S. Halated SL Tel. Tardą S t t S
reikalinga tam darbui atlikti raidėmis bus įrašyta marmu
3343 SO. HALSTED ST.
« fld t v, v. apart raneddlio Iv
3235 South Haisted S t I
OPTOMETRISTAS
Tel. Boulevard 470*
suma $3,000.
ro lentoje, kuri bus iškabinta
Tai. t — l t A. M. Ir po I T. vak.'
visokių vaistų, saldai
—<
Komitetas.
namų didžiojoje salėje. 18§ niu,Užlaikom
ice-creamo, minkštų gėrimų.
J
9E
=
Teisingai
patarnaujam sveikiems
Fondo šelpėjai nariai yTa tie, ir sergantiems.
Visus maloniai užkviečiam.
kurie paaukos Fondui iš kar-1
Tel. Boulevard 1401
2557 WEST 69 STREET
Kampas Ilockwell St.
to
nemažiau
50
rltų.
19§
Fon-1
*.
Tel. Hemlock 0795
Dr. V. A. ŠIMKUS
(7-17)
.,
.,
.
,
do
metiniai
nariai
yra
tie,
kuT>
v
r
LIAUDIES DAINOS MISRAM CHORUI HARMONIZAVO
Gydytojas, Chirurgas fa* Akušeris
Praeitą savaitę eia pas V. .
_ , . :
., . \\
Lietuvii
Akių
Specialistas
3315 SO. HALSTED STREET
1^^"
__ l v
,. ,
,
. . v _,. .
riP
mnka
FnnHm
kas-mAt.
i
k
f
;
rie moka Fondui ka&met, iki
STASYS NAVICKAS
Valandos: Nuo 2 — e p. p.
rudižveų lankėsi iš <;hicagos bus pastatyti namai po 5 litus.
Palengvina
aklų
)tampim%
ka
7—9 vakare
1. Tai aukžtas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c Jonas Pudžvelis su savo mo
DENTISTAI
rta art priežastim f&lvo« akaudėJtoao, BvaI»lmo, akių aptem/mo.
2. Kur giria žaliuoja-O kad aš jojau (Mišram Chorui) . . 30c toro Julijona ir jaunu lietuviu 20§ Fondo šelpėjai ir metiniai
a*r,
narniotumo, atšaudama aklų kar
šti. Atltalaau kreiva* akta, nuima
3. Ko liūdi mergužėlė f-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c advokatu Jui&tfapu J . Grisiu. (Jų vardai ir pavardės) įra TeteL Boutovactf 7011
cataractua
Atitaisau trumpų racf4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c Pastsnfoteis buvo apsistojęs pas šoma į tam tikra; knyga., kuri,
ate Ir tolimų regvste.
Prirengiu teisingai a k i n i u vi
1. Močiute niauo-Pas motinėlė (Chorui)
*. 30cs*v6 dė4ę ir de<ii«Bę SMlga- f>rimin<iama atma^iai prisi
sose
atsitikimuose egsamlna vi maa
HETTJVI8 DENT1STA8
dėjusius
prie
namii
statymo
daromas
su elektrų parodančia*
2. Atskrydo poviale-Ir sukliko antele (Chorui)
30c ln*s, Kew*nees ^Arbuotojus.
4646 8 0 . ASHLAND AVENTTB
Gydytojas ir Chirurgas
mažiausias
+**\**\g
asmenis, pagerbs
Aat
B.
Zaleckio
Aptlcko*
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui)
30c Vis* svečiai grftž**i buvo ^ri- ;geraširdžius
Bpeolalė atyda atkreipiama ma
>
4631 SO. ASHLAND AVK.
kykloa valkufiiama
juos.
22$
|neštos
į
Fond^
au
4. Ant ežero k r a n t e l i Atvažiuoja piršlys,' (Chorui) . . 30c imti..
Valandoi nuo l t ryto lkl S va
Tel Yards 0994
kos
ir
kiti
mokesniai
negrąžikarą
Nedėliomis
nuo
I
I
ryta
tkf
5. Oi, tu dzieme-dziemedeli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c Vincas Pudžvelis per vie
Realdencljos Tel. Plasa U t t
,,
i PO pietų.
Talandos:
6. Oi, broliai, broliai- Margyte Mano (Chorui)
30c nuolika metų nebuvo matęs nami « (Ištrauka iš Komisi
Nuo l t lkl 11 p l e t
D E N T I H T A S
(Dabar gyvena:)
Nuo 1 lkl 1 po plet.
7. Ėinn per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui)
30c savo dėdės Jono. Todėl ir kal- jos veikimo Taisyklių).
4454 So. VVestern Avenue
Nuo 7 lkl t vakarą
iW
8.
ASHLAND
AVE.
Nedėl. nuo l t lkl 11 p l e t
t . V i i bariau lyseks-MotinėJė mano, (Chorui)
30c borvKs apie praeitį nebuvo ga- K. V. € . Vabalninko Valdy V&UUMIOS: Nuo 10 ryto lkl I v»L
Tel. Boulevard 7589
$. f a i angom, augonrJan saulutė leidos, (Chorui)
30c |<>.
ba ir Sfanių Statymo Komisija
JL
-.. .,
10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į tėvynę (Cho.) 90c Dėdė Jonas dar fiežinojo, nutarė kreiptis iv į tautie- Ė
Offise Tel Larayette S7M
Daugiau pierkante duodame nuošimtį
^ p Vincas buvo Jungtinių Čius, gyvenančius toli nuo tė DR. P. G. LUOMONS
Res. lelef. Virsmla 0S1S
LEETL VD3 DKNTIBT AB
ATSILIEPDAMI l "DRAU Dr. A. j . JAVOIŠ
Reikalaukite tuojau.
V Valstybių
kaTiuomenėj, vynės ir nuo gimtojo kampe
kaipo luosanoris, ir per palio, pasitikėdama, kad broliai 2201 WEST 22nd STRMT GE" TELPANČIUS SKELGydytojas Ir Chirurgas
Bei. Oaoal t l l l
BMJS. PRAŠOME PAMI 4449 S. California Avenue
saulinį karą, Prancūzijoj, ke- amerikiečiai, būdami materiaTalandos: t—11 ryto: 1—I vakar*
Vaa: 1—5 ». p. 7—t *ak.
CHICAOO, IILINOIfcHaris kartus buvo "ugnyj".'liai laimingesni, suprasdami
NĖTI -DRAUGĄ;'
2334 SO. OAKLEY A VEJOJE,
w

CICERO, ILL.

LIETUVIAI AMERIKOJE

DR. S. BIEZIS

VVORGESTERi MASS.

VVAREHOUSE SALE

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. f, C. TAUTKUS

DR, CHARLES SEGAL

• i

4. P. YVaitches

DR. A, RAUKUS

JOHN B. BORDEN

JOHN M I N S K A S

y

PETROIT, MICH.

i DR. H E R Z M A N

StVER4!5
ESKO

STORAGE VVAREHOUSE

co.

i

•

—

I

BENOŠIAUS APTEKA

NAUJOS DAINOS

1

DR. VAITUSH, 0. D.

KEVVANEE, ILL,

Dr. Manrice Kabi

DR. G. Z. YEZELiS
DR. L P. SUKIS

• ...-—•» » —

mum' m co.

-

.
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Ketvirtadienis, Birž. 30, 1

D R A U G A S

<;

se

*r

ISRENDAVTMUI Šviesus 6 h
I ir kas norės, galės mivaziuo-j ga j 11 vai. laikomos šv. Mi-ibonas siv komitefafe rengėsi
903 Arlauskas J ;
flatas karatu vandeniu fcildom&H.
i
Atsišaukite:
t i likusį kelia.
j.Vios Kolegijos koplvėioje.
j prie parapijos pikniko. Galop J 908 Briedy* Mis. V.
1625 So. 49th Avenne
į pikniką Įžanga veltui.
.prisirengė. Švento* Kryžiaus
910 Danelis Julius
Traukiniu parvažiuoti iš pi
Cicero, 111.
Pikuilce bus daug- įvairu: parap. piknikas įvyksta šį sek
926 Janulis Augustinas
kniko i r g i patogu: Tš Olaren;;:u, lošimu, bėgimu. Melrosc-j
nuulienį, liepos • 3 d., p. ČVr- 928 Klauklis Ana
don Ifills i Oliicagac eina
i4
Parko 1 skyrius turės l*ai-i
, \ , - ,- n <~ Iriausko darže, Justlce, III.
9oo Krianciukas Jonas
. ,., . v.. ..traukiniai 4:42; ->:4o; (>:-H:
mes Budo , A^uoniolikieciai;
gj v a k a r a , pararf svetaine-' 935 Kuras 8.
vaisins saltakose. ( leeneciai j
, j e j ) l l s paskutinis, prieš pik937
Kuras Stella
Parsiduodu krautuvę
pagirdys ištroškusius. O tt-j Visas nuoširdžiai kviečia į n į k m i y ,as-uias visų darbiniu-' 948 Motiejaitis Agota
džiausią naujanybe, — Iš Lie-į Marijonu Kolegijos Rėmėjų Į Į. U
954 Prizginartė Kazimiera nj, cigarettų, ice crean
tuvos atvykęs lakūnas kapit. fChie. Apskrities Valdyba ir
Sekmadieny, liepįs 3 d. nei j 966 Skirka K.
tions ir grosernę.
n
t( n ai§klal
nmtosl
Automobiliais;
,«« « « ° '
Darius atlėks orlaiviu į far-AIarian llills Marijonų Vy nemėginkite su vizila lankyti I !)74 Karkaloni Mrs. E.
v
(terwm biznis. Priežastį
Iš OMeagos automobilius Kolegijų* romą* x& S Mokų. mą
resnysis knn. V. Dvaranaus- To\vn of Lake, nes* visi busi
97!) Zivatkauskas J .
iškilniin; kas.
davinio savininkas mirė.
vaiauoti į Mariau llills. ge - G a l i m a butų v,s> laika v % | p j k l l i k o p r a d 4 i a
me piknike.
riausia yra imti 26 gatve ar «iu*i palei geležinkeli, bet j
BALABAN & KATZ
Atsišaukite:
T-la.
22 ir važiuoti į vakarus j '^abnr Madison gatvė ties
^
^
^
T
T
X T
T
A
TEATRAI.
Ogrien ave. peV Riversidę ?ki West Hmsdafe yra uždaryta. j ( j
H
I
C
A
C j
V J - J
E
Ateinančia savaitę Chicapo TVatnMARQUETTE PARK.
bus vaklinoma. krutamuose. paveikI,: G. mge miesto vidurio - Geležinkeliu:
sj
šiuose febai juokinga komedija "Roki«'s"
kurioje
svarbiausias
roles
Chicago, 111.
iki Jolirt kelio. Pavažiavus į
Reikia
imti
Burlingftoa
B
i
r
ž
e
l
i
o
•')()
d.,
k
į
p
e
l
i
o
n
i
j
O
S
VaMtto:
Kari
Dane
I
T
George
K.
Aršešis
metus
darbavosi^gi
jo
llnir.
kaire tris blokus, paimti 47-!«<»*• l * ^ N A L and KithĮ
vieta užims knn. Anicetas'name įvyks AmeAkos Mar-,
McViclu-r Teatre ateinančią savaito, gatvės k,!ia iki Kinžale. s t . Stoties išeina t r a t i n a i :
"(iiedrosįquette
Parko
Lietuviu
Politit.
ims rodoma drama "Beau Gest."
Linkus iš Cicero,
i. .
.
kuriame svarbiausius veidmenis tuOera proga įeiti į ta>'
kos
Kllllbo
s u s i r i n k i m a s , res \Villi.*»:is Paveik Alice Joyce,
I ^ S T d a t l e t o
5 S S l r t S S i * A m | X Sį vakarą, brželio 80 d. Redaktorius ir didis jaunimo ~
,v.
„ ,>(1
,
.Mary Urian, ir kiti.
bizni su mažu kapitalu k
Pradžia i :.>() vai. vakare.
Roosevelt Teatre ateinančia savaiReikai
vr«l p u s m e t i - tė krut&muose
paveiksluose
bus ^ivininkas-šoferis.
Susirinkimas
IŠ CICERO par. gvet. L. V. 24 kp. rengia j kinus su vienu gerb. kunigu
:
ir
2::;:{.
l "Chan«" tai juokintr-s veikalas ir
i vakarus (i kaire suktis). I * *"
liudijimai apie savo repr.
ir
sutikus
kitą,
rengiama
panis.
visi
nariai
atsilankykite,
verta*
pamatyti.
gražu
vakarėlį.
Butų
gera,
Pasiekus ClarendonHilLs per l y t i e s : 9:52: 10:54; 1:54;
kad atvažiuoti! Vvėiu ir iš ki- rapijonu i r )«irapijos komite Kurie nori prisirašyti, visi; vi ptown Teatere krutPiiiuo.se pa k1:52
ir
2:39.
veiksluose
ateinančia
M,valtė ims
važiuoti geležinkelį ir važiuokviečiami.
'vaidinoma "Naughty But Nice". Vertų
jiedviem
pagerbti
vaka
Dabar atsidaro
Ha r
Reikia važiuoti su koloni- tų kuopų.
ta pamatyti.
ti vingiuotu keliu iki 5.> tos
Kliubas
rūpinasi
visokiais
X Ši vakarą' Mark VYliite rėlis.
**! Illinois, dirbtuvė ir mes ;
gatvės. Oia yra gazolino sto-ji<* s k i r t " yeū**"> t a d a k a i "
Vakarą )vapuoš mokyklos , ! oh. 1 nu 11 s re&,la,8 u padedal UKIKAI.TNOA vyr„ »r m^im\m
Cab-autom ?
liarduoti
v
,
,
•————
nuos tik 50c. i abu ualu. Ats- Square Pk. įvyksta p. Sabosu
Chicaga
ir
; , .;;.,.. + ; -,ai;<+,a.v. „ „ , „ .,., . n „ perai susipažinusiu
(Jn
Oeras už
[kirai važiuojant į vieną galąĮnių mokinių mokslo metų už- vaikuėių surengta programa, išsiimti ]>iliet\lu's pope ra s. Pu ?artoja«čig keleto kalbu, adarais
pilnai įrengtą su "taxime
nuo
GRABORIA!;
uždirbti vaka
įas
galite ir j>arupinsime Jums bizi
Dalyvaus "Kanklių'
choras, ^•;n^i/>i; l-/»bio^ b l i i i l i o Ir,.,,!., i <'iruis, falima
56e.
fe
tintieji Kokias kliuti>, kreip- \
ikj
$l000 S m u l k m e n a ,
Matykite:
CONROD
STUDIO
Dievo A])vcizdos par., Siv.bus puiki. Jžanga dovanai.
vedamas prof. Pociaus. Bar kitos i kliuba.
bužinott
Valdyba.
kalbu, skaniu užkandžių ir
Mr. Shapiro,
3130 So. Halsted Street
Jurgio ims Canal and Kitli
X \Vestsidieeiai jnano sa
I
(6-16p)
BAUER MOTOR CAB u,
stoti, Nortb Side, West Side vo skaiėiumi. Marijonų Kol. t. t.
BRIGHTON
PARK.
Komitetai ir rengėjai, S5v.
CICERO
iSrendavimui
š\1esus, i
536 East SĮ3rd Place | j
'ir
pietinė*
kolonijos
"VVesReni.
Apskr.
išvažiavime,
vi': karstu vandenių Sild.unas ir su ra- j
i 'Lietuvio
Graborius |B
—
Jurgio
parapijom-,
kvieėia
į
' kandais kambarys.
Galima
dviem I ( K a m p a s Cotta o "C (iTC)Ve
į 2311 W. 2:?rd Pla<>«- *
tern ave. stoti. Ekskursijos ! sas kolonijas " b y t i n t i " . VyL i e t . \ VelU J() kllOpa l a i k y s vyram arba Vienam. Taipgi tinkamai '
sveėius ir viešnias ne tik iš
Cbtoa«o, III.
. , .
. . .
. merginoms arba jaunai vedusiai povadas Western ave stoty irai SUda net savo chorą turėPatarnauja laido- I
pusmetimn)
susirinkimą, ši rak
tuvėse kuopigiausia. |
(Western Ave. ir 18 st.) b u s ' t i ir dainuoti taip. kaip fca-|*»*°
panų»jos.
bet
ir
iš
kitu
galima
pramintis
namie.
Atsišaukite
vakarais
po 5 vai.
kaimyniškų kolonijų pagerbti vakarą, 7:30 vai. Vi<i prašo Valariai
Reikale meldžiu at
nuo 9 v. ryto iki pask, trauki- dais Lietuvoje dainavo
sišaukti,
o
mano
mi atsilankyti; nes bus išlei1636 So. 48 Court
j X Cbicagoje vienatinis mo- tuodu jaunu dvasininku
> .oq po pietų.
darbu buslts užga, n m i . t. v. 2:.i.»
ulžinma
išlaimėjimui
ilgai
aedlntL
Atvažiavus
į
Clarendon
terų
eboras
yra
West
Sidėje.
Cicero, 111.
įžanga
į
vakarėlį
tik
50c.
Te!. Canal 1271
laukta
"roading
lamp".
PARSIDUODA 2 f lt. muro
2l»!)
IlIilLs reikia pereiti geležinkeli i Tai Sąjungieėių 55 kp. elioras. Laukiame daug sveėių, kurie
po
6x6 kamb. ka.rštu vander
(2-ros lubos)
Valdyba.
ilomass,
elektra, vanos ir vixi
l | i r eiti vingiuotu keliu į pie- Liepos :{ d., M'arijonų farmo- sykiu su mumis pasižmonėtu
nišai
Įtaisymai.
Parsiduoda
(30-2)
Atsišaukite:
> tus. Priėjus 55 -gvę ir Claren-'.įe, IKU- išvažiavimą, jos padai- smagioj pramogėlėj,
TOWN OF LAKE.
Tel. Boulevard 41St
1625 So. 49th Avenu
!don 1-rd rasite gazolinas sto-Įnuos daug dainų apie rūtelę,
Rap.
pVAIRUS K0NTRAKT0RIA1
Cicero, Dl.
t j. Iš ėia tiesus kelias i Ma-1 sesele, benielį, žirgelį ir t. t.
Bronės Sereikaitės \v M. #•**•
NUO 18-TOS GATVĖS.
nan Hills.
X Pietines miesto dalies
r=r
PEOPLES H A R D W A E ^
Petroseviėiaus mokiniu kon0IIAB0RIU8
Iš fanuos bus didelis Iro-į lietuviai, pa>iruoše važiuoti i
AND PAINT CO.
eertas.
llu*'.j patarno.Ttma* lailoturfte*
8 A T I N I K K A I
Perkam
i>arduodam
kas prie tos ga žolinos stoties Į Mar. Kol. Ch. Apskriėio išDievo Apveizdos parapija
!r kokiam reikale, vi.-uomet e«ta
Birželio
8
d.
Krenėiaus*
saBanžiningas
ir ner-ran^us, todėl
OREGOROWICZ BROS.
mainom namus, lotus,
*
|
važiavimą,
prašomi
gerai
įsidabar
inėjo
Į
naują
gadynę.
u
f
laikymu
kad. neturime Išlaidų
iėį
ivvko
minėtu
muziku
moUžlaikome:
mas ir liiznius.
nkyrly.
dėmėti traukinio ėjimo valan- Po pašventinimo naujosios 1 ,.' . *,
.
,
MaliaToa Aliejų, Stiklų, Auto reik- į
l
menų, trankių, Indų ir kitokių na- ;
ELTA COMMERCE C
SS07 AUBURN A T I ,
das ir laiku atvykti*' i VVestern bažnyčios parapijoms *
kitaip kiniu koncertas, luino progra- minių reikalingų reikmenų.
mą
sudatė
pianu
skambini
liRABORirs TR liAmoTrvrr;
N. C. Krukonis
Turime plombinių Ir elektros - Į
Ckicaga, III.
Ave. stoti (VVestern Ave. irjauėinsi ir daug • Kkaitlingian mas ir smuiką griežimas. Vi reikmenų
V
VEDMAS
3251 South Halsted Str
18
st.).
Palydovas
bus
visą
lanko
bažnvėia,
negu
seniau
ltOl WEST 47tll STREET
si
dalyviai
buvo
gerai
p
r
i
,
1650 West 46th Street
Telefonas Lafayette 41tf
Tel. Yards 1234
laiką. J i s ėia kiekvieną aprū sklepan. Žmonės neatboja t o > į r e n g i j '
r-Simpatiškas A«ffl[)ls 46th ir Faullua St*.
Chicago, Dl.
Tel. Blvd. 520S
kad prineina mokėti duokles
pins ekskursijos bilietais.
•
PARSIDUODA
3 flt. nam
Ant galo keletą sunkią j
Mandaprns
—
Nuliūdimo valandoje kreipkitės
lotu 32 pėdu pločio. 2x6 kar.
parapijos
skoloms
naikinti
Geresnis I r Pi
dalyku išpildė patys mokyto-'
vienas 4 katnb.
Kaitia $14,0,
prie manės patarnausiu simpatiš
BRIDGEPORT.
Atsišaukite
6
vai.
vak. Ant vi.l
kai, mandagiai,
gerai Ir pigiau
gesnis Už Ki
Kitas
pnrapijonu
džiaugs-'jai
Sereikaitė
su
M.
Potrošef
nio
floro.
negu kitur KoplySla del Šermenų
tu
Pa tarną vi
dykai.
imas yra tai tas, kad parapijos! v iėium. Be to, programoj daMr. F I K
niai!,.
Išleistuvių ir sutiktuvių va
mokykloje
įvedama dviejų lyvaVo T. Kušleika, kuris gra3905 West 14th Stree
karėlis.
Telcf. Uaumlalo 48»0
Malavoįime, dekarnojanat.
metų liigb sehoolės kursas. Tas žiai s©lo dainavo.
į
(
CHAS. SYREWICZE
kalsimaojame ir pomernoBirželio
30
d.,
7:30
vai.
vak.
PAGRABŲ TEDĖJA1
kursas
pradės
veikti
nuo
ateiŽmonių
buvo
netoli
200.
jamė
namus.
Paaarom*
IR SUNŪS
PAK81 DUODA 5 kamb.
Didysis Ofl3as:
darbą greitai ir pigiai.
'įvyks ftv. Jurgio par. svet. nanėio rudens.
Ten buvęs.
I.konsetl Knibaluier
dinis namas sausa šiluma
4605-07 S. Hermitage Ave.
Mandagus ir pigiausias patarna
Užlaikome maliavų, popie
graži
pramogėlė,
būtent
sutik
TeL Tards 17 41 ir 4t4l
1
vimas.
ru ir stiklu ir t. t.
j
donias.
Visi
irenggimai
p
Laidotuvėms patarnavimas yra plSKYRIUS
tuvių ir išleistuvių vakaras.
T 0 W N OF LAKE.
8149 SO. HALSTED ST
LIETUVIAMS LAIŠKAI
gt snis už kitų.
j vėliausios mados. 3 karų g]
4*47 So. Fairrteid Arratfl
Pres.
Ramancionis
Iš
mušu
parapijos,
kaip
TtL I^afayette §78f
CHICAGOS PAŠI*
1424 South 51 Court
Cliicago, TU. Tel Yards 72B% džius. Turiu parduoti gre
1
SKYRIUS
;jau visiems žinoma, išeina
Prie
Parapijos
Pikniko.
Cicero, UJ.
Dfefe apleidžiu miestų.
U i t So. 49tb Coart
kun. J . Statkus, kurs ėia per Per tris mėnesius geib. kle-i 902 Antanaitis J.
Tel. Cicero 8794
Atsišaukite:

C H I C A G O JE

DIDELIO MARUONU KOLEG. R E I M GHiC. APSKR.
»ŠVAŽiAVIW!0 NEDĖLIOJĘ, LSEPSS-JULY
3 0., 192?, MANJONJĮ OKĖJE,
KELRODIS.

E X T R A!

1609 S. HALSTED l

Ziniu-Zineles.

S. D. LACHAWICZ

i

NAMAI-ŽEMĖ

į

1533 S." 49th Avenue
Cicero, UI.

A. MASALSKIS

I. J . Z O L P
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BRIDGEPORT PAINTINO j
& HAR0WM GO,

J, F. EUDEiKIS ROMP.

r^aRins

l W t Ar.nnrn A venų*
T9l. B'vd 8211

85^.

—J

J. F. RADŽIUS
Pigiausias I.ieUivis Graborios
/ CH1CAGOJ5
I^ai-lo^uvėse pa
tarnauju geriauir
pieiau
neK"
Kiti
todėl,
kad
priklausau
prie
grabų išdlrliystės
OFISAS:
#»«8 West 18 S t.
Tel. Canal 6174
SKYRIUS: S23S
Ko. RaNted St.
i'el. Blvd. 406 3

Tel.

Roosev- lt

132

S. M. SKUOAS
GRABORIUS
Nuliūdimo valandoje suteikiam
geriaus: patnrnavima.
Palaidojimą atliekame rūpestin
gai ir gražiai. Busite pilnai pa
tenkinti.

1911 CANALPORT AVE.
Chicago, m.

MGRTGEČIJM-PASKOLOS

e ^ į f - •"-sįs^^^jsjs> • *>s&
P5&i^ ;^a*^^p^į>^

Peopfes Furniture Co ,1

A. I A
JUOZAPAS ŠŪKIS

SILIVESTRAS

miiė Birželio 28 d., 1927 m.,
12:30 vai. dieną, 57 metą amž.
Kilo iš Kauno Ited.
Joniškio
iParap. Išgyveno Amerikoj 22
metu.

DARGIS
miiV BlrfteHo 27 d., 1927 rn..
i U \al. ryto. 65 nictii am/iaus.
Iii'o i> Kauno Red, TeLšių Ap-kru"i;» Lankės l*arap. ,lak>rin
Kaimo. l-K>veno Vftierikoj 20

Išdirbėjai Dailiausių Seklyčioms Setų, Taipgi savo
setų dirbtuvėje darome ir ant užsakymų.

I
i

Šiuose didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicasoje, Visuomet rasite M

Paliko <li<lt liamo nuHiidimn
inot«-iį .licvą po tėvais Gedrimaitę. 6 seseris, du minu, bro
lį Joną ir gimines.
Kintas pašarAOtns 6060 So.
Stato
St. l>aidotuv(«s
Jvyks
IVtnyčiojc. I.irpos 1 d., 1927.
Iš namą 8 vai. bus atlydėtas į
šv. Jnrįjio imr. bažnyčią, ku
rioj įvyks modulingos pamaldos
u i velionio sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas į
šv. Kazimiero kapine-. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines,
draiig-us ir pažįstamus dalyvau
ti' šiose pamaldose.
Nuliūdę: Moteris Dukterys,
Simai. Urolis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Kudelks. Tel. Yards 1741.

Kūnas pašarvotas 3112 \V. 40
Plae<'. Tiaidotuvės įvyks Subatojt>. Liepai 2 d.. 1927. Iš na
mą 9 vai. bus atlydėtas į Ne
kalto Pras. Panelės šv. parap.
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos nž velionio sielą.

duktė ir
giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Eudeikis. Tel. Yards 1741

a

(30

PARSIDUODA 5 a k r e
mes, namas, garadižius ir i)
tės. Arti Chicagos. gn\
miste dirbti. Savininkai o|
mort gyrių.
•
C. URBONAS
135 St. and 44 Avenud
R. 1, Box 93 Blue Island,
(1

Paskola suteikiama į vieną dlen*
Perk.une real estate kontraktui

International Investment
Corporation

§ammmmmmmmmmmBmmm

———»^
platų pasirinkimą naujausių madų, geresnio padarymo, Pianų, RadiolŲ, Rakandų, Kaurų, Pečių ir visų kitų namams reikmenų už
prieinamesnę kainą. — Su pilnai patenkinančiu patarnavimu.

Moteris,

4177-83 Archer Ave.,
Lafayette 3171
#
M. KEZES, Vedėjas

.

PARDUODAM — MAINOM
NAMCS,

LOTUS,

FARMAS

ir

BIZNIUS

Jei nori pirkti ar parduoti nat ma, lotą, farma, ar biznį t a i
pirmiaus kreipkis pas mus. Turime dau
gybę bargenų ir esame visados pasirengę
teikti greitai, sąžiningų ir gertj patarna
vimą, visose Real Estate reikaluose.
Skoliname pinigus, Jšrenduojame ap
saugos dėžutės, Daroma Įvairius dokumen
tus, daviernastis etc.

Lengvus mėnesiniai išmokėjimai.

Po pamaldų bus nulydėtas į
šv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus gimines,
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

2-RI MORGIČIAI
3-TI MORGIČIAI
6% Nuošimčiai

Kapitalas §500.000.00
SS04 S. KEDZ1E AVE
Tel. Lafayette 6738-6716

Paliko dideliam.- nuliūdime
moterį Emiliją, dukterį Brouislavą 13 m. Amerikoje, o Idetaivojc brolį Baltraiuieji.i ir tris
seseris ir Rimines.

TlK'tlI.

llMPERfECT IN ORIGINALI

-r

1922-32 So. Halsted St. 1
Canal 6982
J. NAKROišIS, Vedėjas
3į^^^^gy>----E^

FRANK L. SAVICKAS & CO
REAL ESTATE

726 W. 18th St.

Telef. Canal K

