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aatallkų minti, remia nuoširdžiai ka 
tallklSkas draugijas sąjungas para 
pijąs Ir lietuvių kolonijas 'Draugas 
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KUONE VISA EUROPĄ PALIHĖ 
NEPAPRASTIKARSCIAI

Nekariavimo Sutarties Paskel
bimo Iškilmės Washingtone

KARO ŠMĖKLA T. RYTUOSE, ANOT 
ŽINIŲ, PRAĖJUS

EUROPOJE DIDELI 
KARŠČIAI

LONDONAS, liepos 24. — 
Kelinta diena Europą, kanki
na nepaprasti karščiai, lygiai 
taip, kaip praėjusią žiemą ša
lčiai.

Žmonės saugiausią vietų at
randa. tik vandeny. Tad kai- 
kur daug ir nuskęsta.

NEPAPRASTOS IŠKILMĖS 
VVASHINGTONE

VVASHINGTON, liepos 24. 
— Šiandie Baltuose Rūmuose 
įvyks nepaprastos iškilmės su
sirinkus svetimų šalių diplo
matams.

Bus paskelbta Kelloggo— 
Briando nekariavimo sutar
tis.

Rytoj Šventasis 
Tėvas Dalyvaus 
Procesijoj

ROMA, liepos 24. — Rytoj 
vakare Šv. Petro Bazilikos ai
kštėje įvyks Eucharistinė pro- i 
cesija. Šventasis Tėvas neš 
Švenčiausią ir po to minioms 
suteiks laiminimą.

Nusakomas skaitlingas žmo
nių suplūdimas. Aplink aikš
tę namuose išnuomuojami lan
gai, šiaip tuščios vietos ir na
mų stogai norintiems pama
tyti Šventąjį Tėvą.

Šis bus pirmasis Šventojo 
Tėvo iš Vatikano išėjimas.

Tvarkos palaikymui Itali
jos valdžia skiria 12,000 kar- 
r ei vių.

SENAS YPATINGAS GARVEŽIS.
Šis garvežis andai baigė sa- 

vo dienas. Jis 65 metų senas.
Padirbdintas važiuoti ant
mine Kamą. a nu ai jo nau
dojimas atnaujintas. Važiuo-s 
jant nuo bėgių nugriuvo ‘ ' 
susprogo.

Sutautinimo Darbas Vilniuje.

PASIDAVĘ KELI ŠIMTAI I EUROPOS” KLAU-
bUKlLELIŲ į SIMAS

MEįXICO CITY, liepos 24. 
■— Valdžia praneša, kad to
mis dienomis sukilėlių vadas 
gen. Salazar su keliais šim
tais vyrų pasidavęs valdžiai. 
Salazar veikė Colima valsti-

•■'Joj. ''-fSr't'-.-, .'MM j'jįJ "į,

SUIMTI IŠEIVIŲ ŠMUGEL- 
NINKAI

PARYŽIUS, liepos 24. — 
Francijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Briand darbuojasi e- 
konominiais reikalais sukelti 
“Jungtines Europos Valsty
bes.” Tą klausimą, sakoma, 
jis iškelsiąs sąjungos su
važiavime.

PRANEŠA, KARO ŠMĖKLA 
PRAĖJUS T. RYTUOSE

“Vilniaus Rytojus” prane
ša apie šlykščius Vilniaus u- 
niversiteto kai kurių lenkų 

'profesorių agitacijos metodus

ŽMOGŽUDYS LAURAITIS 
PRISIPAŽINO KALTU

UŽDAROMA TRAFIKAI 
VVESTERN AVĖ.

Parvežtas Klaipėdos apy- 
prieš Lietuvą. Birželio mėne- gardos kalėjimai! žmogžudys 
šio vidury prof. Liutoslavskis Lauraitis toliau tardomas pri
turėjo dvi paskaitas, kuriuo- sipažino, kad Mikelaičių šei- 
se kalbėdamas apie žodžio mos užmušime drauge su juo 
“tauta” sąvoką, palietė Lie- dalyvavo darbininkas Daukša, 
tuvą, pavadindamas ją atski- o pirklį Kapiną nužudant jam 
lusia lenkų tautos gimine, mai padėjo darbininkas Darvainis 
štininko ir “banditų šaika.” iš Dotnuvos.

įTokiais ir panašiais epitetais I Daukša šiomis dienomis vi- 
berdamas, profesorius šaukė, sai atsitiktinai policijos snim- 

Į'*|kad ateisiąs laikas, kuomet ta tas Raseiniuose, kur yra pa- 
i i maištininkė vėl prisijungsian- daręs visą eilę nusižengimų. 
|:ti prie Lenkijos ir gyvensią- Jis prisipažino dalyvavęs su 

'liti kaip prieš amžius. Esą, Lauraičiu Mikelaičių šeimos 
kitaip ir būti negalį. Juk Le- nužudyme. Antras Lauraičio 
nkija Lietuvai tiek daug da- padėjėjas Darvainis lig šiol 
vusi; ir krikštą ir kultūrą, net nesurastas. Klaipėdos krašto 

Plėšikas keturis pašovė prisidėjusi prie jos nepri- policija už Kapino žmogžud- 
Į J. Diano namus, 2611 E. klausomybės sukūrimo {(sic). žiu suėmimą yra paskirus

BERLYNAS, liepos 24. — 
Vokietijoj suimta 32 asmeniu, 
kurie ilgas laikas šmugeliavo 
išeivius iš Lenkijos ir Lietu
vos per Vokietiją į J. Valsty-
’>«• f ’ iii

Mažesnės Europos valsty
bės bijo to naujo sumanymo, gstos derybos
Jos pažymi, kad tai naujos ---------
didžiulių valstybių pastangos
visas mažąsias valstybes šiuo
kart ekonomiškai pavergti.

------------- j Ties 79 gatvė trafikai užda-
LONDONAS, liepos 24. — romą So. VVestern avė., kur 

Gautomis žiniomis, karo pa- bus iškeliamas skersai einąs 
vojus T. Rytuose jau praė- geležinkelis. Ši svarbi auto- 
jęs. Kaip Kinijos valdžia, taip mobiliame gatjė, sakoma, bū-
sovietų valdžia yra linkusios siunti uždąry
pašiduotr pasirašytai nekaria-, '_________
vimo sutarčiai. Nusakoma, ar-į PoHcmonas vos Išliko
timiausiuoju laiku bus užme- i o , .Schulte cigarų krautuvėje, 

200 So. Michigan avė., kler-

107 st., anksti ryte įsikraustė
plėšikas. Kada namiškiai pa- jus” paliečia, sistematingas1 
žadinti ant jo nUolėsi, jis lenkų pastangas nutautinti 
pašovė Diaro, jo žmoną ir du Vilniaus kraštą, pareikšda- 
vaikus. Greitai suimtas. Esąs mas, kad panašios padėties 
Diaro geras pažįstamas.

Ta proga “Vilniaus Ryto-, 
jus’

1000 litų premijos.

SKAUTĖS VYKSTA 
PARYŽIUN

SERGĄS POINCARE

kas skaitė dienos įplaukas ir 
sale jo buvo policmonas Do- 

________ mis.
AVASHINSTON, liepos 23.. Kran‘nvėn inėjo plėSikas ir

Valstybės departamentas.“T k’erk,li 1 ra"kaS- 
Policmonas ėmė šaudyti. Plė-

ABI PUSĖS PASIŽADA 
NEKARIAUTI

E.

Šią vasarą liepos mėn. pra
džioje Prancūzijoje prie Pa-kaip dabar nebuvę net rusų

laikais. Kur prieš karą lietu- „. ,
• v, •• ,, ryziaus, Bierville, įvyko tarp-viskose parapijose pamaldos . . ’ JIšgelbėjo paštą _____  t___ _______________  x .

Dideliu troku vežant paštą, buvo lietuviškos, ten šiandien ^tmė s autų stovykla, Jrarioj
,. >.v . .... . •- n.t, , . T j dalyvavo ir Lietuva. Lietuvosis įnzmo prasidėjo gai- 5 šlėktom atsiradus, j vedama . „A : ' ' ' . ' , . , , , .. . skautes atstovavo skautimn-sras. vezejas greitai pastos puse ar net du trečdaliai pa- . t ? „

....................... . . kės A. Blynaitė ir E. Barčiau-
maisus išmėtė gatvėn ir pa- maldų lenkų kalba. i . . . , .v . ,. ..... . A. m. ■ , . . . , skaitė, kurios ta proga demo-saukti gaisrininkai deganti Taip pat ir seni vietų pa- x , • , . .

, .... .. , . ’ a- •• v • » nstravo kai kuriuos lietuviutroką vandeniu ir chemikalais vadinimai. Kur nesenai zmo- *
.... . i k-• ir i 4- tautodailės dalykus,užliejo. nių lupose skambėjo Kukute- —

------------------- liai, Antakmenė, Vilkakalnis,
Susijungė bankos Ažušilė, šiandien tie vardai

‘R.”

SVARSTO- KARO SKOLŲ 
SUTARTI

PARYŽIUS, liepos 24. — 
Francijos senatas svarsto ka
ro skolų sutartį, kurią žemes
nieji rūmai jau pravedė. Se
nato finansų komitetas pata
ria pripažinti sutartį.

UŽDARYTA RAUDONŲJŲ 
STOVYKLA

ITEALDSBURG, Cal., lie
pos 24. — Arti čia uždaryta 
komunistų išlaikoma vaikams 
stovykla. Tarp vaikų kilo ska
rlatinos epidemija.

‘BREMEN” ATLIKO 
REKORDĄ

NEVY YORK, liepos 24. — 
Pirmu kartu su keleiviais iš 
Europos čia atplaukė naujas 
Vokietijos garlaivis “Bre
men”,- atlikdamas greitumo 
rekordą. Per Atlantiką plau
kti ėmė 4 paras 17 valandų ir 
40 minutų. Ligšiol greitumo 
rekordą turėjo Britų garlai
vis “Manretania” — 5 paras 
2 vai. ir 30 minutų.

“Bremen” yra naujovinis 
garlaivis. Jame keleiviams y- 
ra visi patogumai, kuopuoš- 
niausiai įrengtas.

PARYŽIUS, liepos 24. — 
Francijos ministerių pirmini
nkas Poincare sirguliuojąs, ir 
negalįs nueiti senatan paragi
nti, kad karo skolų sutartis 
su Amerika turi būt pripa
žinta.

_ I
STUDENTAI VARTOJA 

11 KALBŲ

RAMUTI, Uganda, Rytų 
Afrika. — Į Šv. Juozapo se
minariją, Nyenge, įstojo 100 
naujų studentų, paeinančių iš 
11-os atskiriu padermių, ku
rių kiekviena vartoja nuosavą 
kalbą. Tos padermės yra: ba- 
ganda, basoga, bavuma, ba- 
giveri, bagnshi, teso, dama, 
lango, bakisi, bahangn ir bu-

ATNAUUNA GARSIUO
SIUS ROMUS

iš Maskvos ir Pekino gavo 
užtikrinimo, kad nei ta, nei 
kita pusė nemano sukelti ka
ro Mandžinrijoje. Abi pusės 
pasižada prisilaikyti žinomos 
pasirašytos Kelloggo—Brian
do nekariavimo sutarties.

Kada gautas tas užtikrini
mas, Valstybės

ROMA, liepos 23. — Itali
jos valdžia atnaujina garsiuo
sius senovės rūmus — Pala- 
zzo Venizia. Tuose rūmuose 
bus Mussolinio valdžios sėdy
ba.

DETROIT, Mich., liepos 24. 
— Orlaivio propelerio pavo- 
jinai sužeista E. F. Schlee, 
Schlee-Brock Aircraft Ben
drovės prezidentas.

šikas atsišaudydamas 
per duris ir pabėgo.

Susidaužė laivai

išėjo

Chicagos upėje pradėjo 
plaukioti taip vadinami grei
tieji “taxi” laivai. Užpraeitą 

departamen- vakarą arti Miesto prieplau-
tas nebežino, kas toliaus turi kos du laivu susidaužė ir tuo-
būt veikiama.

MASKVA ATMETA FRAN
CIJOS PASIŪLYMĄ

PARYŽIUS, liepos 23. — 
ĮFrancija sovietų valdžiai pa

siūlė gražiuoju taikintis su 
^Kinija ir reiškė noro tarpi
ninkauti.

Sovietų valdžia atmetė pa
siūlymą. Pažymi, kad Kinija 
pirmiau turi išpildyti ultima
tume pažymėtus reikalavimus.

ABI PUSĖS RUOŠIAS 
KARAN

Chicagoj susijungė dvi ba- pakeisti į Kukucie, Zakamio- 
nkos — Foreman National nka, Zalesie, Zaborcy ir t.t. 
bank ir State Bank ot Chica^j Nemažiau veikiama ir mo-

ŽUVO DU MARININKAI 
LAKŪNAI

VYASHINGTON, liepos 24.
Iš Nikaraguos pranešta, 

go. Abi kartu sudaro 221 mi- kytojų. Atėjus vaikui į moky- kad tenai žuvo du J. Valsty- 
lioną dol. kapitalą. klą, jįs įU()j klausiamas “kto bių marininkai lakūnai, kapi-

ty jpSĮPS” jr vaįkąs turi at- tonas Hoįvard ir eilinis Moo; 
Liepos 4 d. auka sakyti “polak maly”. Mokyk- dy. Leit. Knight pavojingai 

M. Danish, 14 metų, Liepos joge keliama į padanges visą, sužeistas.
4 dienos šventėje sužeistas. kaa lenkiška. ir žeminama kas ------------------
Kilo kraujo užnuodijimas. Jis iįetUviška. E. KARIUOMENĖ PAŠAUKTA
mirA ------------------------ SAUGOTI ŽMpGŽUDĮ

jaus nuskendo. Vežami žmo- į 

nės išmesti i vandenį. 1 žmo-1 
gus žuvo, 1 nesurandamas, gi t 
18 išgelbėta.

Piktadariai pabėgo, bet jų 
grobis liko

Keturi plėšikai apkraustė 
South American Coffee Co. 
sandelį, 1440 Congress st. Ka
da su grobiu automobiliu no
rėjo važiuoti, atvyko policija. 
Viską palikę piktadariai pa
bėgo.

Žuvo vaikiukas
Cyril Watson, 11 metų, už 

savo tėvo mėsos krautuvės, 
PEIPING, Kinija, liepos 653 W. 43 st., jojo arkliuku. 

23- — Nors iš Maskvos ir Na- šis pasibaidė katino. Nutrenk- 
nkingo skelbiama, kad dėl Ry
tinio Mandžiurijos geležinke
lio karo nebūsią, pasiruoši
mai karan vedami. Kaip bol
ševikai, taip kiniečiai vis dau
giau kariuomenės sutraukia į 
Siberijos Mandžiurijos pasie
ni- į

tas ant 
mirė.

konkreto vaikiukas

4 žuvo ant geležinkelio
Vakaruose nuo Warrenville 

elektrinis traukinis sulamdė 
automobilių. 3 moteriškės ir 
I vyras žuvo.

Suimtas ieškomas 
žmogžudis

KAUNO MOKYKLOS
MONTGOMERY, Ala., lie

pos 24. — Einant Alabama“Aušros” berniukų gimna-
Chicagoj suimtas N. Jack-’riją šiemet baigė 26, pataisų įalstybės gubernatoriaus pa- 

son, negras iš Milwaukee, gavo 8 ir neprileista prie eg- rėdymu> į Eufaula pasiųsta 
Wis., kur jo policija reikalau-paminų 7. Mokykloje buvo kariuomenė saugoti žmogžudį
ja dėl žmogžudystės. mokinių 540. <npgr}} L fiouyer, kuriam ten

“Saulės” mergaičių moSy- pragideda 
.tojų seminariją baigė 22, pa- 
jtaisų gavo 12 mergaičių, vie-

------------ Ina neprileista, viena neišlai-
AVAUKESHA, Wis., liepos kė. Pataisų gavo daugiausia

24. — Vietos policijos virsi- iš matematikos ir lietuvių ka- 
ninkas patyręs, kad čia sa-^lbos. Seminarijoje mokėsi 150 
liūnuose viešai parduodami mergaičių.
svaigalai ir jis saliuninkųj Lietuvių Moterų Kultūros 
sakosi, negalįs areštuoti, nes draugijos mergaičių mokyto-! 
tam tikslui neturima miešti- jų seminariją liaigė 25, patai-

SALIUNUOSE PARDUO
DAMI SVAIGALAI ATIDARYTA BONO 

KASYKLA

nio įstatymo.

3 NUŠAUTA, 12 SUŽEISTA

DANNEMORA, N. Y., lie
pos 24. — Clinton kalėjime 
kalinių maištas baigėsi krau
jo praliejimu. Kalėjimo sar
gyba įveikė sukilėlius. Trys 
jų nušauta, 12 sužeista ir vi-

DANA, Ind., liepos 24. — 
Bono anglių kasykla, kurią 
veda patys darbininkai, išnau
jo atidaryta policijos apsau
goje-__________ •

CHICAGO IR APYTJN- 
KES. — IšdaJies apsiniaukę;

sų gavo 9 mergaitės. Semina
rijoje mokėsi 160 mergaičių.

Simano Daukanto mokytojų Į „epastovus oras; šilta, 
seminariją baigė 16, pataisų 
gavo 14 vyrų, neišlaikė 1. Se
minarijoje mokėsi 146 vyrai.

“R.”

PINIGŲ KURSAS

Vakare ties Eigulių tiltu 
paskendo besimaudydamas il

si kiti uždaryta į savo kam- kininkaitis Ignas Kybartas iš 
barius. '• ! 'Surgenų kaimo. “R.”

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.91 
Belgijos 100 belgų 13.89 
Italijos 100 lirų 5.22
Vokietijos 100 markių 23.80
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DIENOS KLAUSIMAI
APIE LIETUVOS TURTUS.

kuriuos galime parduoti kitiems kraštams ir 
kurių tuose kraštuose yra didesnis reikala
vimas.

Kas yra musų tautos turtas? Svarbiau
sias musų tautos turtas yra žemė. Jos visa 
Lietuva su Klaipėdos kraštu turi 5,625,700 
ha, dirbamosios tume skaičiuje 3,300,000 ha, 
kurios bendra vertė, skaitant vidutiniškai 
po 300 litų 1 ba yra 1 milijardas litų. Kas
metinis derlius iš dirbamosios žemės tai yra 
pagrindinis musų tautos pelnas. Vadinasi,

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
FEDERACIJA AR VEIKIMO 

CENTRAS?

Besiartinant Am. Liet. R. 
K. Federacijos Kongresui, 
manau, bus naudinga nors 
trumpai pažvelgti Į musų pra
eitį ir tas priežastis, kodėlmusu tautos ūkiškasis gerbūvis pareina nuo . , v . , .. ..* i i • i tlabar Livija taip mažai tęs*derliaus. Dėlto labai svarbu, kad derlius pas doinauja lietuvių ir Lietuvos 
reikalais? Ar mes norėsime 
viešai prisipažinti ar ne, bet 
tikrenybėje kuone visi ateiviai 
(ir tai visų tautų, gal išsky
rus, žydus), nors gyvename 
ir veikiame čionai Jung. Am. 
Valstybėse, bet musų mintys 
ir širdys nuolatos nukreiptos

Visos pasaulio šalys šiandien, sako M. 
6. Kauno “V-bėje”, yra labiausia susirūpinu
sios ūkiškais (ekonominiais) klausimais. Prie 
to susirūpinimo spiria daug aplinkybių. Pa
saulio šalys skiriasi į tokias, kurios gyvena 
iš gamtos gaunamais turtais — į žemės ūkio 
šalis, ir j tokias, kurios apdirba gamtos tur
tus dirbtuvėse — pramonės šalis. Tiek žemės 
ūkio šalyse, tiek pramonės šalyse gamyba di
dėja, atrandama naujų tobulesnių būdų tiek 
gamtos turtams, tiek fabrikiniams išdirbi
niams gaminti. Visos šalys iš vienos pusės rū
pinasi kuo daugiau savo gaminių — žemės 
ūkio ar pramonės — parduoti kitoms ša
lims, o iš kitos pusės kuo mažiau svetimų 
turtų pačios pirktis. Gamyba visur didėja, o 
pardavimas savų gaminių kitiems visur sun
kėja. Dėl to tarp tautų eina didelės varžyty
nės savo gaminiams tobulinti ir piginti iš vie
nos pusės, ir rūpintis apsieiti visai be sve
timų gaminių iš kitos pusės. Tokiomis ap
linkybėmis visoms šalims pradeda rūpėti, 
kaip patikrinti savo tautai duona, tinkamas 
pragyvenimas ir pasiturėjimas.

Musų kraštui šitas klausimas taip pat 
turi 'gerai rūpėti. Lietuvai reikia iš sveti
mų kraštų kai kurių daiktų, kaip geležies, 
druskos ir kitų metalų būtinai pirktis, nes 

- ji pati jų neturi. Bet kiti kraštai parduoti 
mums savo prekes, o ypač dar aukštomis 
kainomis, labai nori, o musų žemės ūkio ga
minių pirkti nelabai tenori. O jei mes tik 
pirksim iš kitų, o patys nieko neparduosim, 
tai ilgainiui neturėsim kuo pirkti. Del to, ir 
musų krašto uždavinys šiandien iš vienos 
pusės yra rūpintis kuo labiau apsieiti savo 
turtais ir kuo mažiau iš svetimų kraštų pirk
ti, iš kitos pusės tobulinti savo gaminius.

mus kasmet butų kuo didesnis. Derlius dau 
pareina nuo oro ar klimato sąlygų, kurių tuo j 
tarpu žmogus dar pakeisti negali. Bet žmo
gus gali kovoti, su nederliaus galimumais vi
sokiais budais.^Fis gali nusausinti žemę, kad 
ji nebūtų per drėgna ir sausų, gali drėginti, 
kad augalai nenudegtų. Tai vadinama melio
racija. Pas mufitvos pradėta melioracija. Dar
daug lauku nėra pakankamai nusausintų, ar K . . .....
. . . ‘v ta . , . - • '1 senųjų gimtinę ir kiekvienas
drėgmė aprūpinta. Daug dar yra dvku žemiu, i .... v. , . / \ ‘ : didesnis ar mažesnis senoje
kūlynų, virzvnu, kemsynų, krūmokšlių, pus-! ..... .’ , ., (musų tevyneje įvykis nejucio-'gut tik! . .jnis kokiu tai prigimties ma

gišku būdu atsiliepia į mus ir 
sulig to išeivijos viešasis vei
kimo pulsas pakyla arba nu-

pelkių, iš kurių nėra jokios naudos, ne6 
tos, kad gyvuliai vasarų ten vaikštinėja švie
žiame ore.

tuziaznias nepriklausomos Lie
tuvos iškilimų.

Kaip šiandien sukelti entu
ziazmų ir žmonių susidomėji
mų, daleiskime kad ir Vilniaus 
klausiniu, kad tuo Vilniaus 
klausimu nei žodžio negalima 
prasitarti Nepriklausomoje 
Lietuvoje. Tenai tuo klausimu 
užrišta burna net seniausiems 
tautos veteranams.

Arba kad. ir šiaurės Lietu
vos badaujančių šelpimo rei
kalu. Lietuvos spaudoje, be 
trumpučiukų cenzūros praleis 
tų sausų pranešimų, daugiau 
nei žodžio. Jei taip “na šip- 
kie vsio spokoino”, tai kų 
norėti, kad tie “kumetninkai” 
Lietuvos tautininkų tarme ta
riant, rodytų perdaug veiki
mo? Jei musų idealizuojamoje 
Nepriklausomoje Lietuvoje 
paprastam registruotos kad ir

Musų žemė dar nepakankamai gerai iš
dirbama: maža trąšų vartojama, ne visur Įpuola, 
geids prietaisos žemei dirbti. Sėjamų javui juk ne pasiaptįį.j kad prieš 
sėkla ne visur gera, gryna, sveika. Gyvuliai kan) h. karo pradžioje

-menki, nepakankamai žiūrimi, stovi menko-!Am lietuvių visuomeninis ju- 
se kūtėse. Grudų deiėjimas nuo 1 ha dar įėjimas nei kiek nebuvo didės-! 
mažas: jų gauname vidutiniškai apie 20 cen-j pig, negu dabar. 0 juk tu0. 
tnerių, kitur, \ okietijoj, Danijoj, Olandijoj --'niet atvykdavo kasmet šimtai 
panašiose sąlygose jų gaunama — 40 — 60Įnaujų iš Lietuvos. Mat, 
centnerių nuo 1 ba. Kai kuriuose ūkiuose ir'iįetuvis, amžiais svetimų ne- 
Lietuvoje buvo po tiek gauta. Reikėtų ru-Įprileistas prie ^rankiško 
pintis, kad lisur po tiek gautume. Į gyvenimo, nėra Įpratęs prie

Kitas musų turtas — miškai. Jų turime!kokio nors platesnio visuo- 
su Klaipėdos kraštu 940,403 ha. Gryno miško j meninio veikimo, kuris jo as- 
apie 800,000 ba. Vidutinis metų prieauglis yra!m<‘nin‘Ų reikalų neliečia.
21/o kietmeterio nuo 1 ha, vadinasi vieno prie-j Soilos, 1914 m., jau v'okie- 
auglio per metus miškuose turime apie 2 mi-,čiams tulų Lietuvos dalį už- 
lijonu kietmete.rių vertės apie 20 milijonų ii-i ėmus, Amerikon atvyko p. S. 
tų. Mes savo miškų kūrename, is jo rioglina- Į Rimkus ir pasileido aukų rin- 
me medinius trobesius, tuo tarpu tai yra'kti Šelpimui ka¥0 pabėgėlių, 
labai brangi medžiaga, kitur vartojama tik • štai, vienoje didelėje kolo- 
visokiems išdirbiniais, padarams, popieriui Į,nijoje i§ apie 5of\laUsytojiĮ 
dirbti. Tenai iš tiek pat miško turima 3 kaY-' surjnko septvnisT^dolerius ir 
tus tiek pelno. Mes turėtume savo i»iW .30 Centų, kad tuo tarpu 1,919 
apdirbti namie, patys ir išvežti apdirbtame! toje pat kolonijoje viena- 
pavidale, kaip užsienis reikalauja. Bet tam ,11(, susirinkime buvo surinkta 
neturime tinkamų amatninkų. Į?-3 gimtni dolerių, nes i.leivį-

Miško kūrenimų mes galėtume pavaduo-: ja jau buvo susidomėjus’ savo 
ti durpe, kuri yra kitas didelis musų krašto senąja tėvynė ir sukeltas en- 
turtas. Durpių yra Lietuvoje apie 200,000 ba, Į.---------------- -  ---------------— -

Justus.

(Tųsa)

Mergaites ateitininkės, moksleivės ir 
studentė* drauge, leidžia “Naujųjų Vai
dilutę’’. Įdomu, kad jų pradėjo leisti ir 
pirmuoju jos redaktorium buvo vyras — 
prof. Pr. Dovydaitis. Pirmas numeris pasi
rodė 1921 m. “Naujojoj Vaidilutėj’’ mer
gaitės nagrinėja daugiausiai moteriškus 
klausimus. Rašo apie madas ir kaip mo
terims galima butų jų atsikratyti, apie 
meilę, virtuvę ir panašius dalykus.

Kitų kartų neiškęsdamos pasvajoja 
ir apie šeimyninius reikalus. “Naujoji 
Vaidilutė” patartina skaityti ir nemoks- 
leivėms, nes čia galima užtikti daug nau
dingų patarimų, žinotinų kiekvienai jau
nai mergaitei.

Bet paliksime ateitininkus su jų į- 
vairiomis sekcijomis, susiSelpimo Fondais 
ir penkių aukotų namais Kaune (ateiti

na, nes musų išeivijos gyveni
mo sąlygos nei kiek nepaki- 
tės, visuomenės ūpas nupuo
lęs, pas ateivius ūpo nėra, gi 
čia augusieji musų reikalų ne
supranta ir jiems nesvarbu, 
kų seniai veikia. Jei taip, tai 
ar gelbės vien vardo pakeiti
mas? O gal Federacijos vado
vybė netikusi ir neturinti pla
tesnės visuomenės pasitikėji
mo, ir pertai pati Federacija 
turi nukęsti.

Arčiau prisižiūrėjus į mu
sų išeivijos viešąjį veikimų, 
neatrodo, kad tie asmenys, ku
rie sudaro Federacijos vado
vybę, neturėtų platesnės vi
suomenės pasitikėjimo. Nes 
Federacijos Valdyba yra ren
kama metiniuose Federacijos 
Kongresuose iš pačių skyrių
'pastatytų kandidatų, o aky- bud< 8llsidom4jant pla{iau ne.
riai turi žinoti, nr tie žmonės |gu gay0 gavo ko,oni
verti pasitikėjimo, ar ne. V ja> gi kuomet susidoIllfoi.
ra buvę atsitikimų, kad tiems , , .v me platesnes visuomenes rei-
žmonėms atsisakius įeiti į Fe-i, , . . _ , . ... .. . kalais, tuomet ir veikimo dau

giau atsiras ir pati Federaci-ideališkiausios draugijos mė
nesiniam susirinkimui laikyti 
reikalinga gauti net apskri
ties viršininko (ujiezdni na- 
čalnik) leidimas, kuris nevi- 
sados dar duodamas, taigi ar 
tenka stebėtis, kad tasai išei
vis dar sau galvų “klapaty- 
tų” kokiu ten susirinkimų lan 
kvinu ir rūpintus lietuvių ir 
Lietuvos reikalais, kad tas 
pats žmogus jei jisai butų
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ELKS’Ų GALVA.

Col. Walter Peniberton An- 
drevvs, iš Atlanta, Ga., meti
niam suvažiavime išrinktas 
Elks’ų organ. galva.

deracijos valdybų, kiti žmo
nės nepajėgdavo tinkamos vai 
dybos sudaryti ir prašyte pra 
sė juos sutikti būti Federa
cijos Valdyboje, prie to nei 
vienas Federacijos Valdybos 
narių nėra savo elgesiu su
si kompromitavęs. Taigi jiems, 
jokio rimto užmetimo padary
ti negalima.

Gi pati Federacija savo dar 
bais parodė, kad jos veikimas

ja bus veiklesnė.
Federacijos Sekretoriatas,

180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

FRANCUOS GENEROLAS 
AMERIKOJE.

Įžymus Francijos kariuome
nės generolas H. E. J. Gou
raud lankosi J. Valstybėse. 
Tai vienrankis, dešinėji ranka 
jam kare sutriuškinta ir am
putuota.

Anų dienų jis su savo pa
lydovų buriu traukini nuvy-

Lietuvoje ir drįstų aplankyti lbuvo ir yra rerntinas, tik visa 
tokį pat susirinkimų nepriklau ineblblR>’ ka<^ l>as 111US stoka 

noro dirbti ir visur trūksta 
darbininkų.

Žinoma, norint galima kei- 
litų pabaudos ar pusmetį pa-į sti patsai Federacijos vardas ko į Baltiinore, Md. Tai buvo 
sėdėti riepriklalisomoš Lietu-1ir visus naujus žmones rinkti'anksti ryte. Geležinkelio sto-

somoje Lietuvoje be apskri
ties viršininko leidimo ir gau
tų užsimokėti keletu šimtų

busimai valdybai, bet žino- į ty tarp kitų jį pasitiko kun. 
kime, kad sąlygos darbuotis ' J. A. Bruneau, Jėzuitas, šv. 

niam veikimui išjudinus, ma-!I,aliks tos Pa<^OiS visuomenė į Marijos Seminarijos profeso- 
noma pakeisti Amerikos T J e- ibc UP°> kolonijose tie patys rius.
tuvių R. K. Federacijos -— Kuonės, taigi vien naujas var- j Po pasisveikinimo generolo 
trumpai Federacijos vardų į :^as var8u bau išjudins musų Gouraud pirmas klausimas bu 
Amerikos Lietuvių Veikimo''i^^m'enę didesniam veiki-jVo, kur jis gali išklausyti šv. 
Centras. Kad tekis vien vardo!Inuk Mišių.
pakeitimas sudomėtų musų1 Mums įimtos, kad mums Kun. Bruneau jam nurodė 
išeiviją ir jų pastūmėtų didės- reikalinga keisti ne Federa- Į katedrų, kuri arčiausia vieš- 
niam veikimui labai abejoti ' ei jos vardas, bet musų pačių bučio, kur garbingi svečiai 

turėjo apsistoti.
Kaip 8:00 ryte generolas u- 

iniformoje su palydovais atvy-

vos Sibire — Varniuos!
Kad musų išeiviją dides-

iš kurių galima butų gauti apie 200 milijonų n)e i<rdįinų elektros jėgai gaminti. Kituose 
tonų sauso kuro vertės apie 6 milijaidus kraštuose visur tam upės tvenkiamos, pas 
tų, kurio mums užtektų 50 — 100 metų. BetI mus dar beveįk niekur?
mes kurui vis labiau pradedame įsivežti sve-1 Turi Lietuva ir mineralinių turtų: krei- 
tmių anglį. Idos, gipso, kalkių, molio, fosforitų, statomo

Šilimos ir šviesos galėtume gauti iš sa- Į akmens ir kitokių, i,š kurių galėtų pasigaminti 
vo vandenų, ypač upių, kurių su ežerais yra' cemento, plytų, indų, stiklo, gipso, ir dalimi 
apie 250,000 ketv. ba. Patvenkę upes, gautu- mineralinių trąšų. Tuo tarpu mes visų mine-

ralinių daiktų įvežanie per metus už 25 
30 milijonų litų!

Kad galėtume geriau ūkininkauti savo ,k°. i katedrų. Specialis korni- 
krašte reikia visiems būti labiau susiorgani-,tėtes svečius nuvedė į priešakį 
žavus į koperatyvus ir visiems labiau rūpintis katedros suolus. Tr kun.
ūkiškais klausimais, ne vien politikuoti. Tik 
tokiu budu galėsime patikrinti tautai pasitu- 
rėjirnų ir duonų.

Bruneau celebravo šv. Mišias.

(Tąsa ant 3 pusi.)

ninkų namai rodos Kaune aukščiausi) ir 
eisime susjpažinti)$u jų broliais ir sese
rimis pavasarininkais, kurie neturėjo ga
limybės išvysti mokyklos suolo, o vistik 
Dievų ir savo kraštų karštai myli.

Pa^^rininkai.

Kaip minėjome, Kan. P. Dogelio ir ki
tų ateitininkų bei lietuvių katalikų mo
kytojų rupesniu išleidžiamas “Pavasaris”, 
kuris ir buvo puti pirmoji pavasarininkų 
užuomazga. Pačioje pradžioje piniginiai 
jį paremia Šv. Kazimiero Draugija.

Kaimo jaunimas suėjęs į pasilinksmi
nimus ir pavieniai skaito jiems skiriamų 
“Pavasarį”, kuogeriausiai apgalvodamas 
kiekvienų žodį. Iš čia sužino, kad visokių 
bedievių skelbiama evangelija yra nie
kam tikusi, nes veda žmogų prie pražfi- 

’ties kaip asmeniniame tarp ir viešame gy
venime.

Prasidėjus didžiųjam karui “Pava
saris” nekuriam laikui sustoja ėjęs. Nus
tojęs paskutinės paguodos, kaimo jauni
mas kantriai kenčia vokiečių okupacijos 
priespaudą. Ir nieko gero, rodos, nebesi- 
vilia paglemžti antrojo Europos milžino.

Bet Gerasis Pasaulio Tvėrėjus, leidęs mu
sų tautai keletu šimtų metų nešti sunkų 
vargų kryželį, leido pagaliau išvysti ir už
tekančių laisvės saulutę. Bet už tų laisvę 
dar pareikalavo daug kruvinų Lietuvos 
jaunuolių aukų. Pavasarininkai pirmie
ji su ginklu rankoje stoju į žūtbūtinę ko
vų su Lietuvos priešuis.

Tuo tarpu socialistiškų pažiūrų jau
nimas dėjosi su bolševikais terorizuodami 
ramus kaimų ir miestelių gyventojus. Jie 
padidino skaitlingas musų tautos priešų 
eilės. ,

Nors aplinkui girdėti vien armotų 
baubimas ir kulkosvaidžių tratėjimas, pa
vasarininkai organizuojasi nes gerai žino, 
kad daug daugiau galės pasitarnauti savo 
tėvynei kuomet bus susimetę į vienų 
skaitlingų būrį.

1919 m. rugsėjo m. 12 ir 13 d. šau
kiama pirmoji vieša pavasarininkų kon
ferencija, kurioje dalyvavo net 120 atsto
vų nuo 85 kuopų. Čia buvo priimti pato
bulinti įstatai. Išrinkta Centro .yaldyba. 
Iš nieko nelaukdama išleidžia atsiŠnuki-

kuriame ragina vyrus stoti savanoriais į 
Lietuvos kariuomenę, mergaites gi — 
rinkti aukas kareiviams.

Nuo to laiko “Pavasario” Sųjunga 
auga stebėtinu greitumu. 1920 m. jai pri
klauso jau apie 1,000 narių.

Antroji konferencija įvykusi 1920 m, 
rugsėjo m. 3 ir 4 dien. rodo, kad pavasa
rininkai •smarkiai dirba: aktyviijĮ daly
vauja rinkimuose į Steigiamąjį Seimų, iš
kilmingai švenčia valstybines šventės 
(1920 m. tas buvo ypatingai svarbu), ruo
šia vakarus su vaidinimais, dainomis bei 
deklamacijomis ir už gautų pelnų sten
giasi sudaryti šiokius tokius knygynus.

1921 m. birželio m. 21, 22 ir 23 d. 
Kaune įvyko trečioji pavasarininkų kon
ferencija arba 10 metų jubilėjinis kongre
sas, kuriame dalyvauja 170 atstovų. Tuo 
metu Sųjunga turi 213- kuopų ir 23,000 
su viršum narių. Į šj kongresų' buvo at
vykę ir svečiai iš Amerikos. Nustatoma 
tolimesnio veikimo kryptis. Nuo to laiko 
pavasarininkų veiklumas kasdien d idėjų 
drauge su narių skaičiumi. Jie verčia pla-

nių Draugai ir Draugės “Pavasarininkai- I čių vagų Lietuvos kultūrinio gyvenimo

važinėją po įvairius Lietuvos kampelius 
išjudina jų veikimų. Darbas persimeta į 
sękeijas. Sudaroma eucliaristininkų, vi- 
suomeninkų, muzikos ir k. sekcijos.

(Bus daugiau)

ės,” (Žiur. “Pavasaris” 1920 m. Nr. 9), | srityje. Po kongreso kuopų atstovai išsi-

Ateitininkų himnas.

Kas-gi ten aukso spindulius beria 
Kuo taip nušvyto rytai ateities? 
Širdys it rasų gaivinančių geriu, 
Sieloj tvirtybė ir gale vilties.

Lietuvų Dievas apveizdi ir gina 
Amžiais suvargusios jos neapleis— 
Ateičiai drųsius galiūnus gamina, 
Vesdamas juos stebuklingais keliais

Tilkit nutilkit, kurie prieš Dievybę 
Bandėt kovoti viešai ur slaptai — 
Musų idėjos: tikybos brangybė, 
Mokslo, dorumo tautos reikalai!

I
Ateitį regim tėvynės laimingų, 
Šviečia mūs kryžius ant mūs vė

liavos
Stokime drąsus į kovų garbingų. 
Dirbkim, krūtėkime dėl Lietuvos.
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Prašau Į Mano Kampelį AMERIKOS ĮSTATYMAI APIE SANTYKIUS TARP 
VYRŲ IR SAVO MOTERŲ

T5?5=-!-Ta-
8

Prof. Kampininkas , J> ar

Ar žinote delko Kauno 
‘‘lietuviškos kalbos žiūrėto 
jai”, pav. St. Dobuais, labai

kia žodis “frantas 
“prontas”.

Tokiu ir tam panašių bar
barizmu JJetuvos laikraščiuos 
iš kiekvieno numerio, nors 
šakėmis kabink ir dėk p. Da
bužiai ant stalo.

Amerikiečiai lietuviai tu
rėtu nupirkti ir nusiųsti Lie
tuvon “musų kalbos žiūrėto
jams” po gerų padidinamąjį 
stiklų, kad jie įžiūrėtų Kau
no dienraščių visokius barba
rizmus, kurie “barbariškiems”

Žinoma, moteris turi ir-gi 
priedermes atlikti. Ji turi at
likti savo namų prižiūrėjimo 
dalį. .Jei ji apleidžiu savo vy- 

Žinojimas įstatymų, ypač puti paaiškinti apie moters ,nb priežasties, vyras netu- 
kas dėl santykių tarp Vyrų
ir savo moterų, kartais pra 
šalina nesutikimus. Taip pat 
žinojimas kaikurių įstatymų 
labai svarbu, kuomet asme
nys persiskvrę. Negalima 
trumpame straipsnyje išdės
tyti visų' įstatymų. Kurie no
rėtų pilnai susipažinti, gali 
sužinoti nuo advokato arba 
legalūs pagelbos draugijoj.

sę vienas turi prie kito tur 
to f

riai ir kilnojamas turtas, nu
pirktas po apsivedimo priklau

Sulig įstatymo, turtas kia- s° tam, kuris už jį užmokėjo.
sifikuojamas: (žemė, namai ir Tokiu budu, jeigu vyras nu-
panušus daiktai) ir kilnoja- pirko arba davė moteriai pi
lnas (drabužiai, rakandai ir n’SAl nupirkti, jam daiktai 
t, t.). ! priguli; jeigu moteris už savo

Kilnojamas turtas gali SUJ Pinigus nusipirko, jai daiktai

prigavingumų. . į ii teisės jų užlaikyti.
Čia turi būti į imtas daly-} Tėvo priederme kaslink vai

kas. Vyras negalį atsisakyti kl-1 užlaikymo skyriasi nuo
nuo moters užlaikymo, jei jie žmonos užlaikymo. Ta prie- aidėti iš trijų rųšių; a) ku- Pr*Sul*- 
nuolat barasi. .Jei moteris ‘^rmė prasideda, kuomet vai- !riuos turėjo, kuomet apsivedė,! Nekilnojamas turtas jau 
apleis savo vyrų Jie priežas- kas gema ii jis tini jį užlai-^^ ]<urje duoti laike apsive-ikas kita. Moteris turi kaiku- 
ties, jau yra priežastis vyrui k>^‘ k(>* numušta aiba kol dimo ir c) kurie įgyti vėliau.' rias teises prie savo vyro ne
atsisakyti nuo jos užlaikymo.1 Pats gali save užsilaikyti, tai
Bet ir čia vra daug aplinky-^™ kuomet sulaukia pilnų

t n t i ,io prieš apsivesiam,bių, kurias įvairios valstybės Daugelis valstijų turi i- J r
ne vienodai sprendžia.

lengv ai Amerikos lietuvių kai < Amerikos lietuviams skanaus 
boj barbarizmų randa? (Bar-; juo].o (jaro
barizmas — yra svetimas žo-! __________
dis arba pasakymas įvestas Nelaimingos tos musų
savon kalbon). Prof. Kampi-; prasįos juodosios, pilkosios, į
ninkas tai gerai žino ir jis, j rainosios, margosios ir kito-'
štai, eia jums pasakys. Bu- ;J<jos spalvos katės. Retas sa-
tent, kad Amerikos lietuvių ivinįnkas joniįs ypatingai ru-
laikia.šeiai ir knygos spausdi-1 pjnasj Daugelio musų katy-
nami didesnėm raidėm, negu'/.jų likimas tikrai nepavydė-
Lietuvos dienraščiai ir kny-|tjnas; įmetė šeimininkas į
gos. Pasiėmus amerikiečių lie-! keismantų ir gaudyk žiurkes,
tuvių laikrašti, gali ji skai-; jeį nenori badu dvėsti.
tyti ir “barbarizmus” žvmėti , v.■, .... . , Kitoks yra kačių, ypac
be padidinamojo stiklo, ko ne- ,, , ... .
... .. . . ankstesnes” veisles, gyveni-gali daryti paėmęs bile kurį

Kauno dienrašti. Ve jums ir 
pavyzdys. “Lietuvos Žiniose” 
rašoma: “Miesto (Šiaulių

Moters ir šeimynos užlaikymo 
problemos.

Paprastai, vyras turi užlai
kyti savo moteri nuo dienos.Tyn - 1 * *

I kuomet apsiveda. Tų kiekvie
nas vyras turi žinoti prieš ap-

Jeigu vyras peržengia mo-‘ 
teiystės įstatymus, ar aplei
džia moterį, vistiek jų turi už
laikyti.

Dabar turime pažiūrėti, kų 
moteris gali darytį savo tei
sėms apginti. Tas priklauso

vistiek
i . . . . ., . .. ir po apsivedimo vra jo. Ves-I statymus, kurie teikia vaikų . ‘ i

tuvių dovanos priguli mote-1
į uždirbtus pinigus tėvui taip 
i ilgai, kol gyvena po tėvo sto
gu.
Kaip toli vyras arba moteris

gali kontroliuoti viens 
kito darbus.

Paprastai, kų žmogus turė-1 Kilnojamo tinto. Jos teisės 
vadinasi “pasogos teisės”. Y- 
ra teisė jai vartoti nekilnoja- 

(Tųsa ant 4 pusi.)

Sulig anksčiausio įstatymo, 
vyras buvo šeimynos galva ir
moteris turėjo jam pasiduoti, 

dėl moteries dideles sumas pi- sisake » užlaikyti, gali būt gi„n(lien, nors' ta pati idėja 
mgij. Ne. Re.skta t«, kad mo- patrauktas teisman ir priver- pasilieka, bet ne tokiu aštri,'I 
tems turi tai, kas reikalinga' stas atlikti savo užduotį. Dau- Rokia pirmiau buvo.
gyvenimui gauti. Nėra taisyk- gely miestu vra teismai “Do- x..
.. . . . , i Pirmiau vyras galėjo, mušti
les, kuri paskirtų reikalingu- mestic Relations Courts”, ku- . - •* • r’ savo rnoterj. Šiandien negali 

rie ir ima tik tokius atsitiki- t.. ' ___ „r

: sivesiant. Tas nereiškia, kad Į nuo to, kur jos vyras randa- 
vyras turi turėti ir praleisti1 si. Jeigu su ja gyvena ir at-

mas musų sostinėje — Wash- 
ingtone. Tenai katei sunegala
vus, tuojau šaukiama dakta- 

i ras. Nesenai buvo pranešta, 
į kad ponios 1 fooverienės lepu- 
| nei katei suskaudėjo dantys. 
“‘Ligonė” tuojau atsidūrė pas 
kačių dantistus ir tie jai sėk
mingai du dantų ištraukė.

— prof. Kanip.) savivaldybė 
pasiūlė namų savininkams da
žyti namų frontus. Kitais me- Į 
tais dažymas prontų bus įsta- į 
tymu nustatytas”. Vadinas,!
•paprastas šiaulietis, norėda-o , , ,

, v. . J o to kate tuojau buvo mi
nias suprasti, kų čia laikraš-: , , . . Tr

v . . v ... .. (gabenta poniai Ifooverienei,

mat a”

mus. Suprantama, kad tas 
reiškia namus, maistų ir dra
bužius. Bet tas viskas prigu
li nuo vyro algos arba nuo jo 
finansinio stovio ir nuo ap
linkybių, prie kurių pripratę 
gyventi. Suprantama, vyras 
turi nupirkti vaistų, bet pri
guli nuo aplinkybių, ar jis tu
ri pirkti automobilių arba 
nustatytos kainos namų. Vie
nuose namuose reikia turėti 
tarnų, kituose — ne.

to daryti. Ir moteris negali 
mus. Kituose miestuose aps-\.yr0 „,užti. Tik ga|i savi, 
knt.es advokatas arba viešas gintis nuo ,.it„ >itfu n()ri 
skundėjas gali reikalų' persta-' inu»ti
tyti kriminaliam teismui. i • , . ......j Daugelyje atsitikimų vy-

Bet sunkiau yra, kuomet vy , ras vis turi teisę pasirinkti 
ras pabėgę. Pirmiausia reikia namus ir budus, kaip pinigai 
jį sugauti ir tada turi užmo- turi būti praleisti ir tt. Bet tos 
keti. Daugel atvejų vynas bu- teisės turi būti išmintingai 
na pasodintas kalėjiman, jei praktikuojamos.
neužlaiko savo šeimvnos. Alios 1 ,

, , . , ' : įVyro atsakomybes dėl negerų
tuose labai lengva ~~ “ "rasti bu

LOFT. INKORPORUOTA

rašo, turi rašyti “gro-!atvykus 'jai į Balt. Namus’ ^tis vieno arba kito, per- 
pas kurį “barbariš-, TjajkraĮ5tjs sako< kad ^.įų Isiskvrimas ir moters prigavin- 

kai kalbantį amerikietį ir dentisterija TYasbingtone yra Į gumas gali pabaigti tą už
prašyti paaiškinti, kų reiš-i pelninga profesija. laikymo užduotį. Reikia tin

dus, kaip tų atlikti.

Kuomet vyras tokis blogas

moters darbų.

Kuomet moteris susipeša su
... ... i kaimynais, sumuša kų nors

savo moteriai, jog turi ji ap-, .. , ,...... ...... v . i automobiliu, arba kitu budu
leisti, jis vistiek turi jų uzlai-
kvti.

Moterų Sųjungos 26 kp. (Clevelnnd, O.) choras. Pirmoj eilėj žiūrint iš kairės ketvirtoji yra art. 
Jizauskienė, choro vedėja. Šiame skaičiuje trūksta da 13 narių, kurios, dėl Įvairių priežasčių, negalėjo dCi

vauti įiaveikslo traukime.

sužeidžia kitų asmenį, yra 
klausimas, kokias teises turi 
sužeistas.’ Jeigu jis skųstų 

‘moterį už padarytų lilėdį, jis 
į žino, kad ji neturi pinigų ar-i 
įba turto, kuriuo galėtų už-, 
mokėti išlaidas. Suprantama, 

‘kad vyras yra pinigų šaltinis. Į 
į Sulig aukščiausio įstatymo, 
(suprantama, kad vyras turi 
būti atsakomas už moters dar
bus. Bet šianditAi taip nėra. 
-Jeigu vyras Įsako moteriai at
likti blogų darbų, žinoma, jis 
ir atsakomingas. .Jeigu vyras 
atvyksta, kuomet moteris at
lieka tų darbų, įstatymas ma
no. kad jis sakė jai tų dary
ti ir jis atsakomingas, ne- i ■ , ,
gali Įrodyti, jog nesakė to 
daryti. Bet kuomet moteris 

i viena atlieka blogų darbų, ji 
turi atsakyti savo turtu.

Turtas ir teisės.

Kuomet vyras su moterim 
apsiveda, abudu turi kažku
rių daiktų, nors butų tik dra
bužiai. Klausimas, kokių tei-

ES patariame pirkti Loft, 
.Ink. šėrus marketo kainomis, 

listuotomis Nevv Yorko biržoj. Jus 
galite tuos šėrus pirkti per savo 
brokerį, arba per bankų arba per 
musų ofisų. Mes rokuojame tuos 
šėrus geriausiu investmentu, kokį
tik jus galite padaryti.

Loft, Ink. yra rokuojama viena 
svarbiausių kompanijų saldainių 
pramonėj. Kompanija užsiima ga
myba, pirkimu, pardavimu ir iš
gabenimu kendžių, saldumynų, cuk 
raus, syrapo ir kitokių prekių ir 
daiktų. Ijof‘t, Ink. turi milžiniškų 
dirbtuvę Jjong Island mieste.

Pagal atskaitas išduotas gruo
džio 31, J928 korporacijos turtas 
buvo virš dešimties milijonų dole
rių. Yra aprokuojama, kad sekan
čių metų grynas pelnas sieks arti 
trijų milionų dolerių.

J»ft, ink. veda savo biznį po 
nauja vadovybė. Dabar Loft turi 
apie 50 saldainių krautuvių ir de
rybos eina apie supirkimų cbain— 
restaurantų ir atidarymų naujų 
storų po visa šalį.

Nepraleis
tuoj.

k sios progos Veik

.Jūsų brokeris arba bankininkas 
paaiškins jums apie stiprumų tų 
šėrų. Jei neturi nei brokerio, nei 
bankininko, tai kreipkis, rašyk ar
ba telegrafuok į

HENRY GREEN & CO.I

25 Broad St. New York, N. Y.
Telef. Hanover 6677

FRANCIJOS GENEROLAS 
AMERIKOJ TUBBY One Šitie Please.

(Tąsa nuo 2 pusi.}
Generolas yra pamaldus, 

žegnojasi kairia ranka.
Jis į Amerikų atvyko daly

vauti į Keturiasdešimts An
trosios divizijos, kuri /,inonia 
kaipo Rainbow (Orarykštės) 
divizija, metinį suvažiavimų 
Baltiniorėje. Tan suvažiavi
man jis buvo specialiai pa
kviestas. 1918 metais Franci- 
joj jis tai divizijai vadovavo. 
Dėlto, karo veteranai gero 
žmogaus neužmiršta ir pager
bia.

'THCUC'S OLt RVAlT leis 
HIM-TO 60 UP To THE •-
P.OUSE W1TH T^HERE S

A1O GHOSTS OR SPooKS OC AMV 
THIN6 TO 8E AFRMD OF VP 
*THECB — I 60TTA OLEllN CAN 
uurrn A 101TA STONES TIE.D l»C VT 
H10 OPTHEflE IN THE ATTĮC. FT 
MAKES A AV1F0L RACKET AN W 
SCARE «IH OalV VMHEN » POLI

THE STOIM& 5-------------------- -------

SAV. nUNT. Oo VA SNAMTA Go 
V P To THE OLE HAONTEb HOUSE 
WVTH US? 1 HE ARO SOME AWEUL 
Z4OI4ES

smf'RE 60NNA Co AM 
SEE 'F n VJAS ŠONE SPOOKS 
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D R A U O n S

ĮVAIRENYBĖS.
Mašina aparatas juokui var

toti.

K inoma tog ra f o draugija,
vardu “Pramount” 'ėmė nau 
doti aparatą juokui matuoti. 
Tas aparatas busiąs naudoja
mas juokingas komedijas sta- 

gu gyventų. Ii taip pat vyras gyygg. Nebesuspėjamu jo'tant. Šiuo budu busią galima 
turi karkurias teises PrielVjenur numalšinti, kaip ma- | patirti, kas labiausiai patin- 
nioters turto. Įvairiose valsti-^. Ritur ižkįla Img gražaus ’

AMERIKOS ĮSTATYMAI 
APIE SANTYKIUS TARP 

VYRŲ IR JŲ MOTERŲ

(Tąsa nuo 3 pusi.)

mą turtą per visą jos gyve
nimą, po vyro mirties.

duonos kąsneliu dalinasi su 
badą. kenčiančiais. Daugelis 
pačių misionierių nieko netu
ri ir gyvena vien apturima iš 
svetur maža pašelpa.

Antroji rykštė — karas. 
Civilinio karo pėdsakui vi
sur aiškiai matomi. Ir šis

ka publikai, ir paskum prie 
jos skonio tiksliai taikintis.

Mokslas, menas.
Mokslas ir menas tai dvasi

nio pasaulio šviesa ir šilu
ma.

ttDraugo” Knygyno 
Katalogas.

las duoda moteliai pagel- karag jar nepasibaigęs. Nėra 
bos, kuru vyras duotų, jei- tai jau abelnaSj bet dalina.

jose statutai valdo tas tei- laiRo kiniečiams atsikratyti' 
sės, bet kitose \alstijose g> -, |Oį, paįsįos nelaimės, kuri šim
vuoja senesnės taisyklės. Kur 

| nėra statuto, negalima praša
linti abiejų teisių nuo nekil
nojamo turto. Nei vyras, nei 
moteris negali parduoti arba 
atiduoti turto be kits kito su
tikimo. Pav., jeigu vyras sa
vo testamente atiduoda savo 
turtą ir neaprupina savo mo
ters, ji gali reikalauti savo
“pasogos teisių”, nepaisiant 
testamento.

Del smulkesnių informacijų 
reikia tartis su advokatu ar
ba legalės pagelbos draugijoj. 
Tik svarbu atsiminti, kad j s- į 
tatymas turi taisykles, kurios 
liečia daugel paprastų santy
kių vyro ir moters. Ir jeigu 
žmonės su jais susipažintų, 
daug nesusipratimų prašalin
tų.

F. L. I. S.

KINIJOS PADĖTIS 
BIRŽELIO MĖNESIU

Einant Fides Tarnybos ko- 
žiniomis, birže-

tus žmonių be laiko į kapus

respondento 
lio mėnesiu 
buvo tokia:

Trys rykštės Kiniją yra 
palietusios. Tas apima plotus, 
kuriuose darbuojasi apie 1,- 
350 katalikų kunigų misionie
rių. Šiandie visoj Kinijos res
publikoj yra 2,600 kunigų, i- 
nėmus kiniečius kunigus.

Kitų šalių žmonės, skaityda
mi žinias iš Kinijos turi 
atsiminti, kad jei nors kurią 
šios šalies dalį paliečia kokia 
nelaimė, visados ji podraug 
paliečia ir nemažą, kunigų 
dalį. Štai šiuo birželio mėne
siu gen. Feng Yu-lisiang svie
dė, pirštinę valdžios tarybos 
prezidentui generolui Cliiang 
Kai-sliek. Ant kai-kurių gele-į . , ,
žinkelių linijų sukeltas sabo- 

E tažas. Tuo budu trys provin
cijos — Iionan, Shensi ir Kan- 
su — nuo pasaulio pilnai at
kirstos. Tose provincijose nuo 
pasaulio atkirsta ir apie 3oo
kunigų, kurių dvi trečdalys t 
yra svetimšaliai. Kwangtunge 
ir Kwangsi dar kartą atgai
vintas civilinis karas ir te
roras. Šiose dviejose teritorijo
se apie 200 kunigų sulaikytas 1 
šventas misionieriavimo dar
bas. •

Pirmoji Kinijai rykštė yra 
badas, siaučiąs daugiausia 
šiaurvakaruose ir apimąs; 
pilnai arba dalinai šias pro
vincijas; Kansu, Sliensi, Slian - 
si, Honan ir Mongolijos pa 
sienį, kur apie 450 kunigų 
darbuojasi. Už siaučiantį ba
dą valdžios priešai kaltina 
pačią valdžią. Sako, valdžia 
tuos kraštus apleidusi ir jų 
gyventojų likimu nesirūpinan
ti.

Katalikai gyventojai ir ka
talikai misionieriai paskutiniu

Kinijoj padėtis

nuvarė. Civilinis karas tau
toje yra vien brolžudybė, a P j 
kaip kitaip galėtum tai užvar
dinti.

Trečia rykštė, tai galvažu
džių plėšikų (banditų) gaujų į 
siautimas. Tik kelios respub- į 
likos provincijos yra nuo tų 
gaujų liuosos. Nuo jų dau
giausia nukentėjusios ir dar 
kenčia šios provincijos: llu- 
peli, Hunan, Kiangsi ir Sze- 
clnvan. Tose provincijose dar 
buojasi šimtai kunigų.

Kurioj šaly yra betvarkė, 
tenai piktadariams yra pato
giausia dirva. Tenai jie ne 
pavieniui, bet organizuotai 
veikia. Didžiuma plėšikų gal
važudžių yra daugiausia buvę 
kareiviai iš tarnybos paliuo- 
suoti. Jie neturi užsiėmimo, gi 
įpratę organizuotai gyventi ir 
veikti. Plėšimai yra nors pa
vojingas, bet pelningas užsi
ėmimas. Kur jaučiama pelno, 
ten neatsižvelgiama nei į aiš
kiausią pavojų.

Tokia tai Kinijoj padėtis. V 
Nuo to daug kenčia misionie-' 
riai ir jų vedami misijiniai 
darbai.

PATS SKAITYK IR KITUS 
PARAGINK SKAITYTI 

“DRAUGĄ*’.

J&'-(F-

Y ra sakoma -

Blogas tas menas, kuris no 
padeda žmonėms suartėti, ir 
blogi tie žmonės, kurių menas 
neįstengia suartinti.

lis
išmintingam yra užtektinai. 

Na tai -
“Taupyk!”

Ir kad jums butų patogu depozituoti, 
tai šis bankas yra

atdaras
Seredomis vakarais nuo 6 iki 8 vai. v. 
Subatomis — VISĄ DIENĄ — nuo 
9 vai. ryto iki 8 vai. vak.

Central MANUFACTURING
DISTRICT

TRUSTINE KOMPANIJA _
1110 West 35th Street

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

- -- -- -- - -

Jūsų Gimines
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovane

lių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama. 
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.

“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius 
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę 
patamavimę.

“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf 
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A 
merikos doleriais, taip, kaip siuntėjas nori.

Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue, Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak

Visas šias knygas galima gauti
“Draugo” knygyne 2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, Illinois.

Penkis Kartus Po Vieną, Bus Vienas. Ke
turių atidengimų komedija.
Dalyvauja 9 ypatos. Parašė
Serijų Juozas. Kaina ................. 20c.

, Piloto Duktė. Di •ama 5-se veiksmuose.
Vertė Jonas Tarvydas. Loši- 

! me dalyvauja 24 moterys.
Labai įspūdingai perstatas 
Viešpaties Jėzaus kančia. Kaina 35c.

Piktoji Dvasia. Drama Trijuose Aktuose. 
Iš latviško vertė Idlargas. 
Shenandoab, Pa. 1908, Pusi.
72. Kaina ................................... 25c.

Pleputė. Trijų veiksmų komedija. L. Iva- • 
nov’as. Vertė A. Iešinantasa. 

i Lošime dalyvauja astuonios 
ypatos. Pusi. 54. Kaunas 
1925. Kaina ................................ 30c.

Pumpurėlis. Operetė. Libretto. Kun. F. 
B. Serafino: muzika A. S.
Pocius. Kaina ............................  25c.

Ponas Ir Mužikai. Drama penkiuose ak
tuose. Pagal A. Gužuti. Para
šė Paparonis. Labai graži 
drama iš baudžiavos laikų.
Lošime dalyvauja 12 asme
nų. Pusi. 58. Seinai 1910.
Kaina ................................................... 20c.

Smilčių. Laikrodis. Sulietuvino M. M. 
Lošime dalyvauja 5-kios ypa
tos. Pusi. 32. Kaina ................. 10c.

Sveicer Teodolina. Vieno veiksmo kome
dija. Iš lenkiško vertimo per 
dirbo Ulbinų Juozas. Lošime 
dalyvauja šeši asmenys. Pusi.
25. Kaina •................................... 20c.

šeimyniškiems Vakarėliams Pramogėlė. 
Svirno Švynė. Antrasis leidi
mas. Linksmo turinio papasa
kojimai. Tinka dėl scenos.
Vilnius 1920. Kaina ................  10c.

Šv. Aloyzo Pašaukimas. Trijų veiksnių 
drama. Vertė Vaitekūnas. Lo
šime dalyvauja 7 asmenys.
Pusi. 54. Mariampolė 1927.
Kaina.................i............. 20c.

Šventoji Cecilija Kankinė. Trečiojo am
žiaus trijų veiksmų tragedi
ja. Parašė kun. J. Židana
vičius. Kaunas. Pusi. 40. Kaina 25c.

Tarp Dilgelių Rožės. Melodrama 2-se da
lyse 6-se aktuose. Parašė
J. J-is. Pusi. 55. Kaina............. 20c.

[Teisingasis Juozapas. Istorinė drama, tri
juose atidengimuose. Parašė 
kun. Židanavičius. Amster- 
dam, N. Y. Kaina .................... 30c.

Ubagėlis. Trijų veiksmų vaizdelis. Vertė 
VI. Mažonus. Vaizdelis prime
na Šv. Pranciškaus darbuo
tę. Turi 34 pusi. Kaina .............20c.

Už Tėvynę Malonu Kentėti. (Lietuvos 
karo vaizdai). Trijų aktu dra
ma. Parašė V. K-as. Dalyvau
ja 11-ka ypatų. Kaina ............. 10c.

į Vargšas Tadas. 2-jų vaizdų skicas. Ver
tė Trys, Kaune. Pusi. 16. Kaina 20c.

Vaikų Balius. Parašė Paparonis. Tinka 
Vaikų lošimui, su dainomis.
Pusi. 47. Kaina ........................ 20c.

Vaikų Teatras. Keletas juokingų veika
lėlių tinkančių ir dideliems.
Pusi. 31. Kainn ........................ 10c.

Venite Adoremus. Trijų aktų Kalėdų vaiz 
delis, vertė A. Masionis. Su 
dainomis. Pusi. 32. Kaina .... 15c.

Vyšnių Sodas. Keturiaveiksmė Komedi- 
' ja. Parašė A. Čechovas. Vertė 

J. Talmontas. Ypatų lošime 
dalyvauja 16. Pusi. 67. Kaina .. 40c.

žvaigždžių Takai. TrNeiksme Pasakos 
drama. Parašė Vidunas. Til
žėje 1920. Pusi. 65. Kaina .... 40c.

Aureole. (Oratorija). Parašė M. Gustai
tis. Chicago 1914. Pusi. 21. Kaina 10c.

Jaunoji Lietuva. Poema. Parašė Maironis 
Mačiulis. Kaunas. Pusi.
131. Kaina .................................. 80c.

Gurklytės Eilės. 32 Pusi. Kaina .... 10c. 
Dainų Rinkinėlis. 20 dainų vienam, dviem 

ir trims balsams skiriama 
musų jaunimui. Harmoni
zavo A. Pocius. Kaina................ 40c.

Pergyventos Valandos. (Karvojaus laiš
kai). Parašė K. A. K. Slie- 
nandoah. Pusi. 180. Kuiną .... 50c, 

Tautos Dainius. Parašė Jurgis Smalvų- 
ras. Gražios Eilės. Pusi. 40.
Kaina ........................................... 15c.

Tėvynės Ašaros. Parašė M. Gustaitis. 24
pusi. eileraščjai. Kaina .. ..........  10c,

Ūkininko Draugas. Sutaisė Vincas Toto-
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raitis, agronomas. 152 pusi.
Kaina ............ ............................. 25c.

Gyvenimo Pamatai. Sutaisė K. J. D. Ne
va rk 1915. Pusi. 26. Kaina .... 10c.

Patrimpo Laiškai. Parašė K. A. K. 161 
pusi. Popieriniais viršeliais 
Kaina .......................................... 60c.

Kudikų Auklėtoja. Parašė ir savo lėšo
mis išleido kun. P. P. Sauru- 
saitis. Pusi. II. Kaina ............. 10c.

Žemaičių Kalvarijos Aprašymas. Ypatin
gai dievobaimingiems kelei
viams į tą stebuklingąją vie
tą. Parašė kun. Ragaišis.
Pusi. 67. Kaina ........................ 20c.

Apsvarstyk. Attikusiems misiją pamink
lėlis. Parengtas iš gerbiamojo 
Tėvo Kazimiero Kapucino 
pamokslų. Draugo spaustu
vė. 1912. Pusi. 47................Kaina 5c.

Žinojimas ir Tikėjimas Fizikoje. Kaunas 
1919. Kaina.....................................5c.

Teisybės Vardan. Jonas Iluss’as jo he- 
rezija ir mirtis. Parašė F. V.
Uosis. Pusi. 29. Kaina ............. 5c.

Bažnyčia ir Valstybė. Parašė Meškus. 
Pusi. 33. Kaina ..............................5c.

Žmogaus Siela. Ar ji yra dvasia ir ar ji 
nemirs? Parašė Pr. A. Dam- 
brauska. Kauna 1928. Pusi.
39. Kaina .................................. 5c.

Šitai Viešpaties Tarnaitė. Skaitymai Ge
gužės Mėnesiui. Seinai 1914.
Pusi. 99. Kaina ........................ 20c.

Pamokymas apie Viešpaties Jėzaus. Die
vo Motinos ir Viešpaties Šven
tųjų Šventės. Pagirtas Šv.
‘Tėvo Pijaus X-to. Pusi.
56. Kaina ......................... . 15c.

Vaidilute. Gyvenimo akordai. Vaičiūnas. 
Kaip Rudens Lapas; Daina; 
jausmų pančiai; miražai ir 
prieš audrą. Pusi. 163. Kaina .. 50c.

Pirmeivių Laikraštija. Tikėjimas Ir Dora. 
Chicago 1917. Pusi. 16. Kaina .. 5c.

A Sketch of the Lithuanian Nation. Pa
rašė Gabrys. Pusi. 21. Kaina .... 20c.

Sunkiausiais Laikais. Antanas Rucevičius. 
Keletas papasakojimu iš didžio
jo karo laiku. Pusi. 115. Kaina 45c.

Vilniaus Albumas. Vilnius senovėje ir 
dabar. Daugybė artistinių pa
veikslų. Knygos formatas

. didelis. Kaina ........................ $5.09
Vinco Kudirkos Raštai. 6 tomai. Be ap

taisų. Kaina............................ $10.99
Šatrijos Raganos Apysakėlės. Iš daktaro 

pasakojimų; rudens diena ir 
sulaukė. Slienandoali 1907.
Pusi. 69. Kaina ........................ 25c.

Ka Daryti Kad Pievos Želtu. Parašė Vin
cas Totoraitis. Seinai 1998.
Pusi. 29. Kaina ........................ 25c.

Pragiedruliai. Keturi tomai. Parašė Vaiž
gantas. Atskiras tomas Kaina $1.90

* Pasakyk Matušei, Agnieška ir Ant Gar
laivio. Parašė Šatrijos Raga
na. Shenandoah 1998. Pusi.
29. Kaina ............... ......................... 5c.

Jono Biliūno Raštai. Paveikslai, apysakos 
ir eilės. Tilžėje 1913. Pusi.
143. Kaina .................... ........... $1.00

Už tikėjimų Ir Tėvynę. Parašė Kun.
D-ras A. Maliauskis. Dešim
tas leidimas. Kaunas 1927.
Pusi 32. Kaina........... .............. .  19c.

Independenee for the Lithuanian Nation. 
Knyga apie Lietuvos Nepri
klausomybė. Pusi. 96. Kaina .. 39c.

Tankioji Komunija. Kodėl taip daug tuš
čiu baimių sulaiko tavę nuo 
tankios ir kasdienines Ko
munijos? Vertė kun. P. Sau- 
rusaitis. Pusi. 153. Kaina......... 35c.

Teologijos Enciklopedijos Kursas. Para
šė kun. P. Bučys, M. I. C. 
Mariampolė 1925. Pusi. 15.
Kaina ...................................... $1.75

Organine Chimija. Pamatines žinios. Lais
vai sekdamas Charles Moureu 
ir papildęs jį parašė V. Ruo
kis. Vilnius 1923. 384 pusi.
Kaina, ..................... ................ $3.09

Jo Ekscelencija Arkivyskupas J. Matule
vičius. Parašė Serijų Juozas.
Pusi. 31. Kaina ....................   10ę.

Mandagus Vaikelis. Gražaus Apsėjimo
Pamoka. Pusi. 28. Kaina ........ 10c.

The History of The Lithuanian Nation.
Ant its Present National As- 
pirations. Gražiai aptaisyta.
Pusi. 156. Kaina ....................  $1.90

Į Aukso Šalį. Apysaka. Laisvai vertė V. 
Ambraziejus. Kietai apdaryta.
Pusi; 113. Kaina ................. ,... 60c.

Who’s Who and What Among Our Great 
Men. Lietuviškos istorijos ap- 
rašimas, angliškai. Parašė 
F. A. Gelumbis. Pusi. 78. Kaina 50c.

Novena Prie šv. Onos. Kaina .... 15c.

-k • \
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Radio Stotis AJJ.

duonos kiek tik reikės. Taipgi 
Ciceros bučeriai ir grosernin
kai aukojo praeitam piknikui, 
be abejo, neatsisakys ir šiam

Liepos 21 d, tuojau po su-1 ,Maukoti K]ebonas įr
mos Įvyko šv'. Antano para-'sv
pijos komiteto susirinkimas, 
mokyklos kambary, kad pasi
tarus, kaip geriau prisirengus 
prie busimo pikniko, kuris Į 
vyks liepos 28 d., Bergmans 
darže, Riverside, 111. Nors pik
nikų rengia Federacijos 12 
skyrius, bet visi
stoja Į darbų, kad jis pavyktų 
nes rengiamas parapijos nau
dai. Ir biznieriai daug aukoja 
piknikui daiktas. Ponas Mi
liauskas, duonkepis, praeitam 
piknikui visų duonų aukojo. 
Ir šiam piknikui vėl aukoja

ADVOKATAI:

komitetas už tai iš anksto ta
ria aukotojams ačiū.

Prie Šv. Antano parapijos 
priklauso ir bulvariškai, kurie 
visuomet gausiai prisideda 
prie parapijos rėmimo. Šiam 

! piknikui jie žada net visa
'vežimų paukščiu atgabentu 

parapijonys šiame ^knike bug iš Lie.
tuvos audėja, aus drobę ir 
norintiems parodys, kaip aus-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredw»is ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

JOHN B. BORDEN
r (John Bagdziunns Bordcn)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephoae Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephoae Rooscvclt BOBO 

Namie: 8 iki B ryte Tel. Reptub. 8600

JOSEPH J. GRISlT
(Juozas J. G rišius) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

• Telef. JBoulevard 2800 
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

Laiškas Iš Lietuvos.
(Rašo cliicagietis K. Sabo-įpač Chicagos lietuvių gyve

nimų. Mat taip esu pripratęsnis p nui Kulikauskui, “Drau 
go” darbininkui.)

Sveikinu iš mielos Lietuvos 
Tave, Tavo šeimynėlę, drau
gus ir pažįstamus.

Štai jau antras mėnuo kaip 
Lietuvoj. Laikas bėga it sap
ne. :

Kelionė per jūres Baltic A- 
merica. Linijos laivu “Litua- 
nia” buvo nuo pradžios iki 
galo smagi ir linksma. Lietu
vių buvome 247. Visi buvo pi-, menesyje. 
Inai patenkinti. Laive turėjo-';

prie “Draugo”, kad ir toli 
nuo Chicagos esant, Lietuvoj, 
tas laikraštis yra malonus ir 
be jo ilgu. Už tai esu dėkin
gas “Draugo” leidėjams ir jo 
darbininkams. Tad sveikinu 
“Draugo” darbininkus — re
daktorius p-nų Šimutį, p-nų 
Peldžių, p-nų Gudų ir visus 
kitus.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

4481 South Ashland Avenue 
Telefonas Boulevard 7828 

Rea.. 4641 SouthAlbsny Avenue 
Te). Proųpeot 1888 

Valandos 1-4,1-8 NedėlloJ 18-12

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DAKTARAI
' Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 12, 1 Iki 

dienų, Ir 6:30 iki 9:30 vakare

••98

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI:

3

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago, 111.

4193 ARCHER AVĖ.
Į Chicagų grįšiu rugpjūčio j Valandos; prieš pietus pagal sutarti- 

Namuose 2-4 po piet, ofise 8-8 v. v.

Rea. Tel. Mldway 8812
Dr. R. O. 0 U P L E R

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Ava. Ir 24-tas Btreat 
Telefonai Canal 1712-8241 

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 
Ir Ketvertais vakare.

Tel. Canal <784 Vlrglnla 0388

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETR1KAB

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilges 
▼yru, moterų Ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdlenų as* 
pietų Ir 8 vai. vakaro.

Nedėllomis Ir seredomls (Ik 
Ūkai no susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WIEBT 22nd STREET
CHICAGO

me prakalbų, šokių, maskara- 
ti. Lietuvio lakūno aeropla- iškilmingų. vakarienių, ko
mis skraidys virš daržo. Bus ncertų. Turiu pasakyti, kad 
ir tokių įvairenybių, kurių koncertus žmonės 
daugelis da nėra matę. Tat, mėgo. Į tuos koncertus rink- 
visi atvykit į piknikų 28 d. javosį vįsį keliautojai ir lai

vo vadovybė ir su pasigerėji
mu klausydavo.

liepos, į Bergmans daržų.

CHICAGO HE1GHTS, ILL

PRANEŠIMAS.

Bridgeport. — šv. Jurgio 
labiausia! parapijos tretininkai kviečia

mi atlikti išpažintį liepos 27 
d., o nedėlioj, 7:30 ryto “in 
corpore eiti prie šv. Komuni
jos. Tai daroma dėl Parcin-

Klaipėdoj mus priėmė su kulio atlaidų.
R. Čepaitė.

Rea tel. Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS XR CHIRURGAS

Suite 206 1578 Milvraukce Avė.
Tel. Brunswlck 0624

Valandos; nuo 2 Iki 7:30 vai. vak 
kasdien. Nedėllomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

DR. J. J. KOYYARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 88 STREBT 
Kertė So. W ėst era Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Residencija 2859 So. Leavitt St 

Tel. Canal 2888
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-B v. v. 

NedėlloJ pagal susitarimų

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai. 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

muzika, dainomis ir vaišėmis. 
Šv. Kazimiero parapijos sko- Lietuvos vaizdas, malonus lie- 

la mažėja. 1 tuvių priėmimas visų graudi-
Musų parapijos skola buvo no širdį.

sunki našta. Jos steigiami para į Pusryčiavome gražiausia- 
pijonys atsirado keblioje pa- ;me Klaipėdos viešbutyje \ ic- 
dėtyje. Jie patyrė, kad dėjuo- (toria. Buvo ten Klaipėdos gil
dami gali netekti ir to, kų tu- bernatorius Merkys, komenda- 
ri. Geriau susipratusieji ėmė Rtas Liormanas, Mažosios Lie- 

rengti ir tuvos patriarkas Martynas Ja- 
piknikus, nkus « kiti. Po pietų 4 vai.

ant kapo žuvusių kareivių už

NUO SLOGŲ - 
PAŠALINK RŪGŠTIS 

Iš SAVO KŪNO

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue 

Tel. Kenivood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

OPTEMITRISTAI

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS 
Nuo 9:30 iki 1 vai.

127 N. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177 
Nuo 3 iki 9 vakare

62 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950

aukuoti šimtelius, 
remti vakarėlius, 
bazarus.

šv. Juozapo fondas.
Fondas yra gyvas, o kas y 

ra gyvas — auga. A. a 
doriaus Grajausko palikimų 
p. Kavolienė aukojo į Šv.

Daktarai visur gydo slogas šiuo 
budu; tūkstančiai džiaugiasi greita 
pagelba, kuomet tinkamai vartoja
ma.

Pradėk, kai pijusi slogas turįs. 
Imk šaukštų Phillips Milk of Mag- 

. nesia vandens stikle ryte, vidudieny
Lietuvų uždėtas vainikas. Bu- ' ir vakare pirmų dienų. Sekamų dienų 

. ... . | pakartok. Po to imk tik vakarais. I
vo ir prakalbų. 1 rišėjo ir mani slogos pripildo jūsų sistemų rugš-J

' Vnlboti Vnk-arf. Vietnrin vie-iUmis- Tas Jus sar«ina, silpnina, su-j Izi- kaioeti. vakare v įtioria vie ikella gt,nmus kai?tj Phillips Milk
Šbutyj buvo koncertas, kur ir Of Magnesia yra ; vaistas nekenks- 

J ... . . * » įmingąs, gardus. Ji* atitolina slogas.
jį,T man prisėjo dainuoti. As Jie- ' panaikindamas viduriuose rūgštis.

Po 50 metų vartojamas, kaipo ge-mc lnhni Tetikau ir Klainėdie-I Po 50 mct’1 vart°Jamas- Ra’P° se- Juozapo fondų $100.00. Fonde ms laba Pa 1 Iriausias priešrugžtlnis vaistas. Dak-
1 1 d^TAnnn rp 1 • 'Čiai pakvietė duoti jiems kon-parai isako vartoti Phillips Milk of„ęiabar yra $o,700.00. lokių pa- 1 V .v v. Magnesia; vartojamos ligoninėse;

reikia !®®rtų prieš išvažiavimų Ame- milijonai žino, kaip jis palengvina

rikon.
Kaunu pasiekėme tų vaka

rų, kuriame baigėsi operos se-
. . . -iii •» ZOnaS. Tai skubinome į ope- , r”.i;]ins Chemical Komnaniios

pijos nu arimų pi d v dainas, lf>-! Susitikau su J. Butėnu, p-i s. v. registruos vaizbos ženklas ir 
Į jos pirmtakuno
,iu.o 1875.

rapijonų
džiaugtis.

duosnumu

Kolekta po namus.
Parapijos komitetas, para-

rinko Pranų Milmontų. su kle
bonu pakolektuoti po namus, 
kad užmokėjus skolos nuošim
čius. Jiedu perėjo visus lietu
vius Chicago Heights ir Ste-

ir kitais 
Žinoma

te M. Rakauskaite 
: žymiais asmenimis, 
gerokai paūžėme.

Birželio 23 ir 24 d. buvo 
Kaune šaulių parodos. Neap-

ger, Haivey klebonų vėdė La- gaj-omaį buvo gražu žiūrėti į 
mus Daukšas. Į Calumet Lity į tvarkius šaulius ir šaules, 
nuv ežė J. Meškauskis. Jų dė- į Birželio 24 d. prasidėjo Dai- 
ka klebonas jau sukolektavo šventė. Tai vėl neužmirš

tamas buvo įspūdis padary-$721.00.
Skolos atmokėta.

Liepos 14 dienų atmokėta 
parapijos skolos $4,200.00 ir

DR. VAITUSH, 0. D.

surugusius vidurius, pašalina gesus, 
ntevirškinimų ir kitokius rugšlumo 
ženklus. Visose aptiekose patariamas. 
Po 25c. ir 50c. buteliai su pilnais 
r.nrodjjnais, kaip vartoti.

“Milk of Magnesia” buvo Chas.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit 
pas tikrų specialistų, ne pas koki 
nepatyrei). Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas 
jums kenkia ar kur skauda bet 
pasakys pats, po pilno lšegzami- 
navimo. Jus sutaupysit laikų ir 
pinigus. Daugelis kitų daktarų 
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad 
jie neturi reikalingo patyrimo, su- 
radymui žmogaus kenksmingumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-ltay Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzamina
vimas kraujo atidengs man Jūsų 
tikras negeroves. Ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata 
Ir gyvumas sugryš jums taip kaip 
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo 
ligų skilvio, žarnų. Inkstų, odos. 
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių užsisenėjuslų, jsikerėjustų, 
chroniškų ligų, kuri nepasidavė 
net gabiam šeimynos gydytojui, 
neatldėliokit neatėję pas mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018 
28 W. JACKSON BOULEVARD 

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 7 

Nedėliorals nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų.

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
v Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3&7 —: 8 v. v.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 S. Artesian Avo. 
Valandos, ii ryto iki 8 po 

6 iki 8:30 vakare
piotų

Chas. H. Phil ips

LISTERINE
THROAT
TABLETS

Telephone Central 6926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avo. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

tas į visus klausytojus, ypač 
į amerikiečius.

Lietuvoj ne vien pradirbu,

lZ l

nuošimčių $355.00. A iso šįmet bet ir uždirbu. Štai birželio 
atmokėta $8,000.00. Lieka sko-• 25 d. Kaune dainavau visam
los $10.000.00.
Parapijos metinis piknikas.

pasauliui per radio. Amerikoj 
už tai nemoka, o Lietuvoj už

Antiseptika
, Neprilefisk 
Ir Gydyk 
Užkimimų 
Sopamų 
Gerklę 
Kosulį

Lietuvis Aldų Specialistas
Palengvina aklų Įtempimų ko

ris esti priežastim galvos skaudė
jimo, svaigimo, aklų aptemimo, 
nervuotumo, skaudamų aklų kar
štį. Atitaisau kreivas akis, nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpų r»- 
gystę Ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius vi
suose atsitikimuose, egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama mo
kyklos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7589

25 METJĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas ir Chirurgas

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. RERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare 

Rea. 3201 S. WALLACE STREET

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Baile St., Room 2881 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 8-8

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

TeL Tlctory 0562
7-9 v. v. apart Panedėllo Ir 

P4tayčloa

Zyniię dalį parapijos skolos padainavimę. per Valstybės 
radio gavau net $10.00. 

Lietuvoj visiems amerikie- 
verste verčia rengti parapijos čiams labai patinka. Gėrisi 
piknikų. Taigi, metinis pa- Lietuva ir tie, kurie iš savo 
rap. piknikas įvyks ateinantį lietuviško kailio nori išsinerti, 
rugpjūčio mėnesį. Kur ir ko-tie, kurie migdo savo tėvypės 
kių dienų bus — nežinau. meilės jausmus.

Prie ko, prie ko, o prie Labai nudžiugau, kai gavau 
Chicagos musų brolių lietuvių Lietuvoj dienraštį “Draugų.” 
šauksimės paramos. Taip malonu buvo pasiskaity-,

ti žinių apie Amerikos, o y-’

atmokėjome palikdami para 
pijos reikalus. Dabar mus

Bėgilas.

FU T
Naikina Muses, Uodus ir 

Kitokius Namų 
Vabalus.

!W YMJ KNOW Yoij Realfy Waat fo Stay Single Wust Keep Away From Sinm Resorts:

MaJt S)
Laabert BĮureMvl Co.. S«lw Lnl«. U. A A

Ekspertai tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 South Ashland Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:80 va
karo. Seredomls nuo 8:80 Iki 18 v. 

ryto. Nedėllomis nėra skirtų 
valandų. Room 8.
Phone Canal 0588

Offloe Boulevard 7842

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS 

4848 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Omu ta liūs paptr By FIsBdf

DBNTISTAI

Tel. Canal <st2

DR. O. L BLO2IS 
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt st ) 

Valandos: Nuo B Iki 18 ryto 
nuo l iki B vakare

Tel. Brunsvrlck 8624
DR. A. J. GUSSEN

Lietuvis Dentlstas 
1878 MILWAUKEB AVENUE 
Valandos; 9-18. 1-8, 8-8:88 

Sekmadieniais Ir trečiadieniais
pagal susitarimų.

Tel. Lafayette 6828

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą, po numeriu

4729 S. Ashland Avė.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

TELEFONAS MIDWAY 2880

Tel Boulevard 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 f- 4 p. p,

7—9 vakare

, DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 2t 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas 11- 
gasvyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų Ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Hhore 
2238. Jei neatsiliepiama, šauk 
Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
.Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS: 
Nedėl. nuo 10 iki 12 
Nuo 7 iki 9 vakaro. 
Nuo 10 iki 12 dienų. 
Nuo 2 iki 3 po pietų,

dienų.

Ofise Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. TeL Heralock 8874

DR. J. P. POŠKA
1133 8 HAI.STED 8TRBET 

Antras ofisas Ir Rezldenolja
6504 3. ARTESIAN AVĖ.

1 Vl‘ u l ? rytais: nuo
7-9 vak. Antro Ot Vai.: Nuo 8-4 
po piet: Utain. Ir Subat, Nuo 
J :i v,-, k šventadieniais pagal sa- 
tarlma.
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CHICAGOJE

Žinių žineles
X Pas Vit. Babuną, gro- 

cemėj, 4404 So. Rockwell lie
pos 20 apie 5 vai. vak. inėjo 
penki plėšikai, šeimininkei lie 
pė su vaiku gulti,o patys daik 
tais ir pinigais pagriebė $300 
ir pabėgo.

X Vincas Dabravalskis iš 
Town of Lake su šeimyna iš
vyko į Lietuvę..

X Emilija Karlavičienė ir 
Margareta Dabravalskienė, 
AVest Sidės biznierkos, sugrį
žo iš vakacijų, kurias pralei
do pas tėvus.

X Brigliton Parko par. pik
nike Černiausko darže viena 
iš darbininkių, pametė ranki
nį laikrodį prie ice-creamo. Ba 
dusis lai teiksis atnešti į Bri
ghton Parko par. kleboniją.

X “Draugo” red. p. L. Ši
mutis atostogas leidžia Dr.

biznierius, Marųuette Parke, 
2547 AV. 71 st., atidarė naują 
bueemę. Juozas Krivickas y- 
ra patyręs biznierius, moka 
gerai žmonėms patarnauti ir

....... "****

PRANEŠIMAI 4446 ^aa^^enaw nve‘ v‘e"llAIlColHl/lOi troką, J. Deringis, bardwa-

Paskutinį liepos mėnesio tre 
čiadienį 31 d. Aušros Vartų 
par. svetainėje 2323 W. 23 PI. 
Chicago, III. įvyks nepapras
tas Marijoną Kolegijos Rėmė-

„ • * • * i x i • • iu susirinkimas lygiai 8 vaLnaujoj vietoj is karto biznis J J
vakare.

Bus pasakyta tinkama pra
kalba ir ištrauktas laimingas 
vajaus bilietas, kuris laimės 
auksu $100.00. Kas nori sa
vo laimę išbandyti, lai pasis
kubina gautuosius vajaus bi
lietus grąžinti. Rėmėją Cen
tras nuoširdžiai dėkoja vi

gerui pradėjo eiti. P-nas Kri
vickus yra duosnus parapijos 
reikalams ir dedasi prie visą 
kitų naudingų darbų.

PIKNIKO DARBININKŲ 
VAKARIENĖ.

'7^
tfrečiądieuis, Liepos 24, 1929

nuo kurios suvirg penkis šim
tus dolerių man įteikė. Pares 
rengime daugiausia darbavos 
Vingelauskienė, Griviskienė ir 
Petraitienė.

Visiems tariu nuoširdžiausį 
ačiū V. Oiedraitė.

KOPERACIJOS ŠVENTE

re, 4414 So. Rockwell st., vie
ną troką, Stanislovas Martin- 
kus, 2414 AV. 45 PI., vieną 
troką, Jeronimas Baltikaus- 
kas, namų statymo kontrakto
rius, 4458 So. AVaslitenaw avė., 
vieną troką.

Kad piknikas pavyktų iri -------------
kad kuodaugiausia pelno at- j m- liepos mėn. 6 d. viso 
neštų, buvo paskirtos atsilan- pasago koperatininkai iškil- 
kyti į krautuvės šios darbuo- švęs Septintąją Kope-
tojos: M. Anužienė, B. Go- racij°s Šventę ir Propagan- 
tautienė, M. Navickienė ir Jie- dos Pieną. Tarptautinė Kope-

pagrobtos visos brangenybės, šimtais žmonių kalno plotuo-
Apskaiėinojama, kad jų vertė 
buvus mažiausia trys bilionai 
dolerių.

1 ASMUO ŽUVO, 3 
SUŽEISTA

BRETTON AVOODS, N. H., 
liepos 22. — “Old Pepper- 
sass”, žinomas Amerikoj kai
po pirmasis belipąs ant kalnų 
garvežis, nuo kalno AVashing- 
ton besileizdamas nušoko nuo 
bėgių ir susprogo. 1 asmuo

va Rudienė. jratyvų Sąjunga (jos nariu y-1 žuvo ir 3 sužeista. Juo užblo-
Su dovanomis-prisidėjo šie ra Lietuvos Koperatyvai) iš-guotas geležinkelis ir sulaiky- 

T” biznieriai ir šiaip rėmėjai: A. leido i viso pasaulio kopera- ta keletas traukimų su keliais
_ ninimi kJ KolJriios va .Stankus, F. Šatas, A. Vilkas,1. tininkus manifestą, kuriame 

parapijos piknike, surengė pikį. *> * ' „ . . vL ' j J. Bakšis, N. Abaravičius, kad ^operacijos tiks-
niko darbininkams vakariene rus Pavy^- aP k pa<- 1$ Kalakowskv bakerv AV
parapijos salėj, liepos 22 d.

Brighton Park. — Šeiminin
kės, kurios vedė restoramj

Susirinko veik visi darbinin
kai. Visi džiaugėsi geromis 
pikniko pasekmėmis ir džiiau-

las yra sukurti naują kultūrą, 
teisingumo, lygybės ir broly
bės principais paremtą, kad

,_____, Sakaite, D. Šamas, J. ^operacijos judėjimas, siekda-
Judienė. Pagyrimų gavo Kas' Peravijius> N. raimaS| x Gu. mas savo tikslų, organizuoja 

paras Pakeltis, kurs buvo bista> w. BartkuS) F. Kel^ -J "

įvyko, 
įme

sužinosite liep. 31 d., 
susirinkime. įGirsztaut, V. Šlapikas, Jonas 

I Kančiukas, AV. Grabowski, V. 
j Danta.

teisingą vertybių gamybą irgėsi, kad turėjo progos pa
remti gerą darbą. Darbinin piknike generaliu tvarkdariu, Į D Vaičiūnas, K? Kuznuų K Paskirstymą, kad kopera- 
kai ir darbininkės išreiškė sa- “ ’r*’ ’
vo įspūdžius apie pikniką.

tyvai kovoja dėl liaudies 
tautą; laisvių, ugdo visuome-

iro Juozas Vaistas buvo vyr.au- MarozaBi j EupSlauskaS) K 
s.u komendantu prie saldai-PetkuSj R

Bačkaus vilioję, prie Gage e- Gert|. kun. Vaitukaitis, dabar "'t- Prie šokoladinių saldai- j Mironas> J Gren_ nėję socialines dorybes ir au-
parapijos reikalų vedėjas, dė-geriausia pasižymėjo par. A Miklius K. Kranaus- aukšč‘iausi laiPsal Plhe'
kojo darbininkams už uolų choras, kurs pelno padarė kas A Gužaitis* M Fauris I takumo supratimo. Tarptau-
darbą ir pranešė, kad pelno $109- Išreikšta padėka dar- pauroJ^8> B Deginąs A Dar- Hnė,’e. plotmėje koPoraci.)os 
liksią dau°" maž tiek kiek per hnn.lnifinns r»rio wo.oraomn ’• * indėiimas siekia visu ekono-

zero.
X “Drauge” lankėsi p. Sam 

sonas, iš Detroit, Mieli., kuris 
buvo delegatų nuo 102 kp. L. 
V. vidurvakarinių valstybių 
konferencijoj, liepos 21 d.

X AVestsidietis biznierius p.

nai.
j Parapijai būt pavykę daug 
geriau, jei ne 12-to wardo po- 

Lobikis savo bizniavą namą bitinio kliubo piknikas, 
išmainė ant rezidencinio namo Vakarienėj dalyvavo ir pla- 
Marąuette Parke. Pp. Lobi- tų pranešimą padarė darbuo- kug 
kiai yra susipratę katalikai, .tojas prie lietuviškų saldai

X Juozas Krivickas, senas n^’ pagyrė
--------------------------——--------  Parko veikėjus už uolų dar-1

buotojams prie 
darbuotojui iš 
kurs su muzikantais

GRABORIAL

ice-creamo, j Blauzda, V. Pau-
>raugo , j Sadamavičius, S.

is žmones Naiįvaįka> y Capdke, AV. 
palinksmino, pabovino ir gero 7Jueger> y Su(>mski> j pauR

' šta, J. Šūkis, L. Gripelis (casli
Piknikui trokus buvo su- ęo. \r « i * irFxcx- ... v. .... . ...... M. Kavaliauskas, A. M.

, . T . teikę sie biznieriai: Amt. Stan W a£.»x„ik„ it opadare darbuo- . , , , .CA. o Butiunas, M. Vertelka, L. Sa-. kus, meat market 4501 So. M v ,ų saldai- !„ .’ . t . . dauskiene, O. Koliciene, J.
Brighton ' r laVe ’ .? ’ Zepaltes, V. Mažeika, M. Si-

demas Abarav.e.ns, meat mar y Petautte, kepyk-
ket, 4600 So. Fairfield avė., w p v~kj

judėjimas siekia visų ekono
miškų užtvarų, kliudančių lai
svai tautoms bendradarbiauti 
ir dalytis turtais bei kultūros 
lobiais, panaikinimo, ekonomi
ško tautų susiartinimo ir ben
dradarbiavimo idėjos išvysty
mo—tai yra—-visuotinės tal
kos.

Lietuvos koperatyvai rengia 
si šią šventę gražiai paminėti, 
nes šiemet sukanka 10 metij

S. D. LACII1WICZ
Lietuvis Graborlus 
Patarnauja laido

tuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu at- 
eiSauktl, o maoo 
darbu busite užza- 
oedlntl.
Tel. Roosevelt >616
arba 2616
>814 W. 2Srd Place

Chlnayo. Iii

Simpatiškas — 
Mandagus —

Į Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABU VEDRJA1 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Ilermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tol. Cicero 1*794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

se. Tarp jų buvo keletas gu
bernatorių.

Del geriausios rųšlea 
klr patarnavimo, Saukit

GREFV VALLEY 
PRODUCTS 

• Ūselis Šviežių klausi
nių. sviesto lr aurlų.

Wm. J. Kareiva
Savlnlnkaa

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

bą piknike, pagyrė šeiminin-1 . , , T „ , ’’ la» 47 I
kes už gardžius valgius ir‘meat market 4400 So*Wa«h ’ ®elicatessen» W- 47 st> koperacijos veikimo nepn- 
pakvietė vesti restoraną fenaw du tr’k j Yanu«l,ka Baltutls ^cash klausomoj Lietuvoj. Kad ir
“Draugo” piknike, ru^piučio gSkė ir me^t hmrketf26U S|udl0’ 2449 -išnerta klaidu, kad ir bū-‘Draugo” piknike nįgpių£ip
25 d. Bergmano darže. 

Vakarienėj kalbėjo iš vyrų

REIKALINGA bookkeeper- 
ka su patyrimu. Gera alga, 
nuolatinis darbas.

Bridgeport Fumiture Co. 
3224 So. Halsted Street

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuviams, 

kad mes dabar esame paskirti par
davinėti naujus NASH “400”, kurie 
vadovauja pasaulyje automobilių 
vertybėje. Mes telkiame visiems 
teisingų patarnavimų.

Automobilių sales rulmis atdaras 
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTOR 
SALES,

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Užlalkau visokių auk
sinių Ir sidabrinių dal- 
<tų, vėliausios mados | u 
adlo, pianų rolių, re

kordų lr t.t Taisau 
aikrodžius lr muslkos 
Instrumentus.

Langams užlai
dos 36 colių pla
tumo 7 pėdų il
gumo visokių 
spalvų tiktai 5#c. 
Taip-gl imam or
derius ant spe- 
cialnų užlaidų 
pigiai.

Daržų laistoma 
roberlnė palpa 
% colių storumo 

pėda
St. Louis “Dutch

• •
••

i

I—

Boy” vvhlte
lead 106 svarų .......................... 911.50
Pure Turpentine ................. 80c. gal.

Pure Bolled Llnseed Oil
08c. Galionas 

PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street 

Chicago, UI.
Telefonas Lafayette 4689

IVMRVS KONTkAKTORI*

2050 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

DIDELIS RARGENAS
Parsiduoda geselino stotis ’ 

ant Cottage G rovė avė. arti 
Marąuette Rd. Gera vieta. 
bizniui, parsiduoda bargen 
-pigiai. Del platesnių informa
cijų atsišaukite:

A. N. MASULIS & CO. 
6641 So. Westem Avė. 

Tolef. Republic 5550

J. S. RAMANCIONIS
Buvęs vedėjas Bridgeport Palntlng 

A Hardware Co., dabar perėmė visų 
blsnj | savo rankas lr duos visose šir 
biznio šakose pirmos klesos patar 
n avimų.

HARDWARE PAINTS 
& WALL PAPER
Palnters A Decorators 

J. S. Ramanclonls, savininkas
3147 So. Halsted Street 

Tel Vlctory 7281

neišvengta klaidų, kad ir bfl- 
V* ta nepasisekimų, bet vis del-47 st., (K Bomakos,

TiZ-k J,'e"ex^Xtakat 7”? o ”7’ ‘°’ kTO PrieS! PARDAVIMUI AR MAINY-

vipnn frnkn kaufkl’ aiA^0S’ kepykla, jo metų neturėjome nieko.; • muj
turime apie 150 ko- i

'9701 w 17 , ■ aptieka’ »”ld. J- Bla- peratyvy, 116,000 koperatini-i Hematiching ir fancy goods
•p'’ 'len*.tro7’ ževiez, J. Januška, F. Bobare- du koperati6kn lai- krautuvė. Geras biznis mote-
^tninl a^T’- ki’ J- Zili,,s- West Bake- kraščiu ir daug kt. “R.” 2 ™‘u.
niitetnmkos, tus trokus, Peo- 3991 #v A Te. _________ Boknosim tik už staky, nieko
p eš Furniture Co., 4177 Ar- &
d,er uve., vieny traka. Wolf k Nagaitis, Beržinskte & Dar,
Furmtnre Co. 4217 Archer . gjs Mrs v flefien5; s Mj 
avė. v,eny troky Juozapas j VaMi stan|
Rupšlaustas, 4238 So. Califor- Hardware, A. Garywoda, S

AV. 44 
nas

ir motery. Ypač gerai pakai- '2743 W. 37 PI., viena treką, , , ’ 10 mėty
bėjo Juozas Valskis ir Jievajv. Paukštis, harda-are Storas, ^2 7^1° ^“7"

—

E Z E R S KI
LIETUVIS GRARORIUa . 

Ofisas:
4841 8. MARSHFIELD AVENUR 

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
Graborius ir Balzamuotojas

Mes sutei
kiam manda
gų, draugiškų 
patari avimų.
Patairnavlmas 

visose Chica
gos dalyse lt 

i priemieftčuose. 
Grabai pigiai

net už $25. 
OFISAS

3238 South 
Halsted St

Vlctory 4088- 
89

nia avė., vieną troką, Juozas 
Encheris, namų statymo kon- 
traktorius, 4401 So. Mozart st. 
vieną troką, S. Nalivaika, gro- 
cernė ir bučemė, 4558 So. 
Albany avė., tris trokus, An
tanas Mikalajūnas, bučemė, 
2701 W. 43 st. vieną troką, 
Ant. Statkus, expressininkas,

APIPLĖŠTI KARALIŠKI 
ANTKAPIAI

J. F, RADZIUS
.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa- 

v tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 1S-
dtrbgmtėa.

OFISAS
848 West 18 St. 
Tel. Canal <174 
SKYRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

Musų pnlarnavtmaa 
vtzuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes nutari
me išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko 

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

4424 So. RocksveU 

Vlrglnla 1290

St.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDAJAS

1650 West 40th Street
Kampas 48th Ir Paulina Sta 

Tcl. Blvd. 5208
Nubudimo valandoje kreipkitės 

prie manęs, patarnausiu šimpa tU- 
kat, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplj-ila dėl iermenų
Sykai.

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR 

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prlelnama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, DI.

A. I A.
JONAS BAKAITIS

^flre liepos 20, 1929 m. 8:30 
vai. po pietų 75 metų amiaus 
Kilo iš Raseinių Apskr., Jur
barko Parap. Ir m.

Paliko dideliame nulludme 3 
dukteris: Rozalija Vltkenę,
Marijonų Ramonienę lr Anta
niną Maclukevlėienę lr 3 žen
tus: Augustinų, Antanų, ir An
tanų, 7 anūkui ir gimines, o 
Lietuvoje moter) Moniką Ir 2 
dukterį Oną lr Juzefų.

Kūnas pašarvotas 9226 Elils 
Avė. Rurnslde, III.

T-aldotuvės (vyks Ketvirta
dienyje, liepos 25 Iš namų 9 
vai. bus atlydėtas ) ftv. Jokl- 
mo bažnyflų, kurtoje (vyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bua nulydė
tas | ftv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame vlzut 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamus dalyvauti šiose laldotu- 
všse.

Nuliūdę Dukterys, žentai lr 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Zolp Boulevard 6203.

PEIPING (Pekinas), liepos 
23. — gale miesto Kinijos im- 

Pokopka, P. Dalen, Mid AVest peratorių antkapiai pastarai 
Pharniaey, Mrs. Lembke, Mar. siais metais apiplėšti ir išnie- 
Stankienė, J. Pužauskis, orde- kinti. Iš karstų nuo lavonų 
rių išvežiotojas bučeriams,
6559 S. Campbell, Jonas ir 
Elzbieta Pauliai,, M. Balsienė,
P. Gerčienė, bueernė 4501 S.
Talman avė. ir kiti.

Šie biznieriai savo dovano
mis padarė tą, kad piknikas 
davė gražaus pelno. Gerb, ku
nigas Vaitukaitis, dabartinis 
parapijos reikalų vedėjas 
jiems reiškė padėkonę ir reiš
kė vilties, kad tie geradėjai 
teiksis paremti ir antrąjį pa
rapijos pikniką, fugsėjo 15 d.
Černiausko darže.

Ten buvęs.

nerok nosim už biznį arba 
“listą”. Mainysini ant karo ar 
troko,

Taip-gi didelis lotas Brook- 
fieltle, 20 mailių nuo AVestem 
Electric.

4357 So. Mozart St.
Tel. Lafayette 1540

M. ZIZAS
Mamų Statymo Kontraktortua 

Statau įvairiausius namus prieinam*
kaina.

7217 S. California Avenue
Telef. Hemlock 5528

VIEŠA PADĖKA.

NAUJAS ĮSTATYMAS

Telefonas Canal 72M

PETRAS CIBULSKIS
MeilavoJlmo Kontralctorlus 
Dažų lr Popleros Krautuvė

MI4 8. LEAVITT 8T Chicaųc

Brighton Park. — Negaliu 
praleisti nepadėkojus visiems 
prieteliams ir draugams, ku
rie mane atjautė būnant ligo
ninėj per aštuonis mėnesis; 
kurie dabinai aplankydavo ir 
nemažai finansiniai parėmė.

Šiek tiek sustiprėjus par
vykau iš ligoninės į namus 
pas savo švogerj Vingelauską.

Geraširdžiai atjautė mane 
ir liepos 13 d. surengė parą, i1

Palengvinimui gauti Amerikos pilietybę, Kon
gresas išleido įstatymą, užtvirtintą Kovo 2 d., 1929 
m. Tuo įstatymu einant, svetimtaučiai, kurių atva
žiavimas Amerikon nėra rekorduotas, gali išpildyti 
blanką Nr. 659 ir tuomi įrodyti savo legalį stovį šioj 
šaly. Po tokio užsiregistravimo galima gauti Ame
rikos pilietybės poperas, arba leidimas išvažiuoti 
Lietuvon ir sugrįžti atgal.

Mes suteikiame padavadijimus, blankas, ir pri- 
gelbstame atlikti visą reikalą.

Parduodame laivakortes, siunčiame pinigus, da
rome paskolas, ir teikiame įvairius kitus patarnavi
mus.

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 ryto Iki 6 vai. va
kare. Utarninkais, Ketvergais Ir Subatomls iki 9 vai. 
vakaro. Nedčldleniais Iki 1 vai. po pietų.

PAUL P. BALTUTIS & CU.
3327 So. Halsted Street

Telefonas Yards 4669 J

V. PAUKŠTIS
BARDWARE 8TORB 

Palnt, Oll A Glasa
9701 We»t 47th Street 
Tel. Lafayette 1>ST

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Tel. Boulevard 8214

M. YUSZKA & CO.
PLUMBING A HEATIMG 

Kaipo lietuvių lietuviams patar
nauju kuoųerlausla

4494 80. PAULINA

MORTGEfilAI-PASK 010?

2- RI morgičiai
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama I vienų dienų. 
Perkame real estate kontraktus.

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,000.00 
8804 80. KEDZIE AVENUE 

Tai. Lafayette <718-6716


