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IIJOJ NUŽUDYTAS KA
TALIKŲ MISIONIERIUS

PREZIDENTAS HOOVER PASKELBS
NEKARIAVIMO SUTARTI

KINIJA NUSISKUNDŽIA,
BOLŠEVIKAI KAIPIR
PRADĖJĘ KARĄ

CHICAGOJE
SUŽEISTA 5 GAISRI
NINKAI

Plečkaitininkų Atsišaukimai
Vilija Atplaukia

MUKDENAS, Mandžiurija,
ČIOBIŠKIS, (Ukmergės aliepos 24. — Šiaurinių Kini
jos provincijų vyresnybės pa- Vakar anksti ryte važiuojant pskr.) Vietos žmonės, gyven|MAHA, Neb., liepos 25.
skelbė ilgų pareiškimų, kuriam GPsi,lti gaisrą, Washington boulv. darni Vilijos pakrančiais, laSellevue misijoj gauta ka
. pažymi, jog Sovietų Rusija jir Besplaines st., gaisrininkų kuo- bai dažnai pastebi upe plaubama, kad liepos 14 d, Kijau kaipir pakėlusi karų Ki-Įpos No* 1 automobilius su įgula kiančius iš okup. Lietuvos bū
provincijoj, Kinijoj,
gnijai. Bolševikai užgrobė visų j apv“'to> kada norėta prasilenkti tebus. Kad vanduo neįeitų, yįai nužudė katalikų mi- BRITANIJOS MINISTERIŲ PIRMININ eilę Kinijai prigulinčių pre-,su važiuojančiu prie to pat gaiš- ra gerai užkimšti ir užlakuoti.
u'vį kun. T. Leonąrd’ų.
kybos laivų ir traukinių su,10 inžinu> kad su juom nesusi- Butelio viduj yra įdėta po 5
KAS Į AMERIKĄ VYKSIĄS SPALY
prekėmis, be to, jų orlaiviai' laužus.
egz. plečkaitininkų atsišaukiskraido ant Kinijos ploto} ir Sužeista penki gaisrininkai. Vie mų. Kartais tokių butelių per
►YDŲ ATSIVERTIMAI
PASKELBTA NEKARIA
MACDONALD ŽADA AT
j dienų pastebi iki kelių dešim
iŠ tų orlaivių išmėtomi atsi nas jų labai pavojingai.
VIMO
SUTARTIS
VYKTI
Į
AMERIKĄ
kNDONAS. — Žydų atvertikių. Keldamasis prie Čiobišliepimai, kuriais kiniečiai gyikščionybėn pasekmingai daJkio keltuvu per Vilijų pats
v
nr
ven to jai kurstomi sukilti prieš
Teisėjų ginčai
i WASII1NGTGN, liepos 25. — LONDONAS, liepos 25. — Bri-*
jsi Katalikų Izraeliaus Gilsavo valdžių.
Miestinis Chicago teisėjas Lyle mačiau du plaukiančius bute-

VAGIS SUSIMUŠĖ SU
POLICININKU

Kinija Apie Bolševikų Veikimą
Mandžiurijoj

Vakar Baltuose Rūmuose prezi
dentas Hoover paskelbė žinomą
metais vienoj Lenkijoj aKelloggo — Briando nekariavimo
T)0 žydų atversta katalikysutartį.

tanuos

ministerių

pirmininkas

andai 30-iai dienų kalėjimu nu. ,lus' B,ržeho manesio pradžioj
MaeDonald parlamente pranešė, j Toliaus tuo pareiškimu dar
baudė detektivų virSinmk, MeCa- atalSaukunai buvo siunčiami
kad ateinantį spalių mėnesį jis, pažymima, kad Sovietų Rusirthy už teisino panieką. MeCarthy1 “Kas mus vaWo>” ° dabar
pasiketinęs vykti į J. Valstybes Ja, matyt, darbuojasi prasilekreipės į kriminalinio teismo tei- Plauk,a JaU ki,i- “Kokios tie
ūkti su žinoma nekariavimo
5koma Gildija pradeda savol Tam tikslui Baltuose Rūmuose karo laivynuj klausimu.
sėj, Comerford, kad Sis t, baus- ■tUV0S lenkal nOri’” Antrąją,,
..
i sutartimi.
imą tarpe žydų ir .Tolimuose' suruoštas pokylis ir sukviesta kuo
Pirm to MaeDonald turėjo pame išrodinėjama, kad Lietumę sugriautų.
ne visi svetimų valstybių atsto
jose.
vai
būtinai reikalinga drau
su J. Vaistyti, amba*
VALDŽ|OS
Teisėjas Lyle prieš teisėją Co
vai.
ildija turi sumanymą New
s.d»„»n Ch. Dawes.
PAGEMAVIMAI
merford atsisako liudyti. Už tai gauti tik su lenkais, o ne su
Iškilmėje
buvo
ir
buvusis
pre•ke žydų tarpe turėti misijas
Comerford Lylei grąsina kalėji vokiečiais, kurie tykojų lietu
zidentas Coolidge. Bet jis pačiam NETURĮS NORO APLEISTI
vius pavergti. Kartais to} at
iriam ore.
PARYŽIUS; liepos 25. — mu.
pokyly nedalyvavo.
sišaukimų pasitaiko pamatyti
OLANDIJĄ
Į Iš Maskvos►turima žinių, Kaip rytoj tas klausimas tei
ir ant stulpų išklijuotų. Žmo
INIETIS VYSKUPAS IšBuvo taipat ir visų valdžios de-1
---------------‘ jog sovietų
tžia palinkusi sėjo Comerford teisme bus sprennės tiek papratę, kad nė dė
MINGAI PASITIKTAS partamentų viršininkai — sekre
AMSTERDAM, liepos 25. taikintis su
inija, jei tarp džiamas
toriai.
i
i — Buvusis Vokietijos impe- Rusijos ir Kinijos tarpinin- | Pasirodo, kad detektivų virsi- m<*sio i •inos ™1)ekreiPia
TAS, Kinija. — Iš Roratorius, kaip sužinota, netu- kautų ne viena kokia valsty- ninkas nemano pasiduoti teisėjui
'*■ • ™
iiberiją čia atvyko nau
TYRINĖJA AMERIKOS
rįs noro apleisti Olandiją,, kad bė, bet keltų ystetybių grupė.)
da vyskupas Evaristas PROHIBICIJOS SĖKMĖS grfSus į Vokietijų, nors gry.Comerfbrd.'
.
Tuo budu sovietų valdžia
irs paskirtas Tsining aLENKUS
simas jam nevaržomas.
vikaru*

nori atsiekti sau vardo ir va

LONDONAS, liepos 25.

Kovojamas Jones’o
įstatymas

lstybių pripažinimo.

Liepos 2 d. Kėdainių aps
krities I nuovados policininkas Simas Imbrasas varė iš
Josvainių policijos punkto su
laikytų vagį Pranų Kovalčiukų, kilusi iš Šiaulių miesto.
Vagį jis turėjo pristatyti į
Kėdainių nuovadų.
Kokius 3 kilometrus atstu
mo nuo miesto Kovalčiukas
staiga linktelėjo prie žemės
ir,

pagriebęs

akmenį

smogė

juo policininkui į galvų. Kai
policininkas griebėsi ginklo,
Kovalčiukas smogė dar kar
tų ir į jį įkibo. Negalėdamas
pavartoti ginklo policininkas
taip pat i jį Įsikibo ir gynė
si revolverio smūgiais. Suim
tasis

nepasprūko;

su

abiem

žeistos galvos. Nusikaltėliui
padaryta operacija, policinin
kas sužeistas lengviau.
Suimamas Kovalčiukas at
sišaudė. Prie jo rastas revol-

veris ir 15 parinktų raktų.
*‘R.”

<

tšTRAUKE PRIGĖRUSIĄ
MERGAITĘ

Iš Rygos gauta žinia, kad
Birželio 29 d. vakare maubirželio 30 d. ten buvo lietu.Jones
’
o
įstatymas šįmet Kon-,^ futbo]o komandos rungty- dydamasis Nemune pil. K.
AREŠTUOJAMI RUSAI
greso pravestas. Jis liečia prohi- nėg gu lenkų koman(la< Len.. Pušinskas ištraukė iš vandeKOMUNISTAI
tos ir apylinkių kinie- įg to gavus reikalingi} Britą-' LONDONAS, liepos 25. —
bieiją, nurodo aštrias bausmes kfti • rungtyiies taisėsi
di_ ns Prano Cekausko 9 metų
likai kuoiškilmingiausia nįjaį pamokų.
Iš Copenhagen praneša, kad
prohibieijai
nusižengusiems.
TOKYO, liepos 24.
Gau
džiausią pompa ir iš anksto dukters lavonų. Ji belaipiodarskupą Chang.
Islandijoj įvykęs smarkus že- tomis iš Mandžiurijos žinioŠiam įstatymui iškelta kova fe pranašavo, kad lietuvius su- nia troptais įkrito į Nemunų
DAUG.ALAUS SUVAR mės drebėjimas. Apie tai netenai kiniečių policija a- deraliam teisme Chieagoj. Pažymuš, bet tikrumoj pasirodė vi-.ir vandens srovės buvo mi
LMS TRŪKSTA
paduodama smulkmėm}.
TOJA VOKIEČIAI
reštavusi kelis
šimtus rusų i nūma,
kad sakomas įstatymas sai kas kita. Lietuviai sumu- grūsta po medžiais.
“R.”
AKĖJIMO
I
komunistų, buvusių Rytinio priešingas konstitucijai.
šė lenkus. 4:1.
“R.”
BERLYNAS, liepos 25. -J NUSKENDĘ 65 KINIEČIAI geležinkelio darbininkų už kiNAUJI SODININKAI
Bengalius, Indija. —
Praeitais metais šio miesto
------------mečių darbininkų kurstymus.
Bomblnbikas liuosas
GAISRAI
Izijos vyskupas koadiugyventojai suvartoję apie 100
SHANGHAI, liepos 25. —! _ . .
Aukštesniųjų sodininkų ir
Kriminaliniam teisme teisėjas
*rowley Pides Tarnybos milionų galiontj alaus.
Kiniečių garlaivis Hsingkong . Ivairiose Mandžiurijos daIš Vilkaviškio gauta žinia, daržininkų mokyklų šiemet
bdentui pareiškė, kad į In-----------------------tirštų miglų laiku susidaužė lyse rusai kommistai ar^uo- Normoyle paliuosavo J. Cerra, ku
pkstą anglai valdininkai MASKVOS ATSTOVAS J su japonų garlaiviu Tatsuno, Jami lr Pristatomi i Harbmų. rs buvo areštuotas už bombų di kad liepos 1 d. vidudienį su-,bai^ 12 mergaičių ir 11 berviso 23* Tai antroM
rbimų ir sprogdinimą. Jis tai vi degė Žaliosios valsčiuj, Juo-Iniuklb
što pobūdžio, bet juose
LONDONĄ
i 65 kiniečiai nuskendo.
sa policijai' išpažino, bet teisme dupynų kaime Viktoro Deren- mokyklos laida. Po metinės
|a tikėjimo.
SUIMTAS ATEIVYBĖS
čiaus trobesiai. Buvo neap praktikos baigusiems bus su
užsigynė.
[i jie krikščionybėje at
INSPEKTORIUS
teiktas sodininko vardas. ‘R.’
MASKVA, liepos 25. — So
VOKIEČIAI IŠMĖGINO
drausti.
iduoda labai blogo paMILŽINIŠKĄ ORLAIVĮ
Lgonijns ir pasunkina jų vietų valdžia i Londonu siun
Liepos 2 d. Bartininkų valPavesta “grand jury”
DETROIT, Mieli., liepos 25.
KIEK BAIGUSIŲ TEI
čia savo atstovų tenai derybų
— Federalės valdžios agentai Už kriminali mergaičių užpuo-,sCiuj ir kaimc sa<,<'6ė
SININKŲ
, vesti. . tikslu atnaujinti diploBERLYNAS, liepos 25.
Iš- are§taV0 r Harms, 29 m., alinų prieS “grand jury” pateko, Dausevl,'iatts gyvenamasis nu?s Kinijos katalikai rei- Britanijos valdžios karališkoprasto entuziazmo, su- jį komisija tyrinėja J. Valsnaujo savo tautos vys- tybių prohibicijos sėkmės, kadį

LCIJOS DIENA
AFRIKOJ

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
ISLANDIJOJ

maumus santykius su Bnta- mėginlM naujas vokietį milžini- teivybės inspektorin,

iSk“ D“rnicr orlaivis

nlJ0-

du vyru. Jie kaltinami už sve-

lD- °- X- Paunta 45 '°"M 8un- timšaliu

r0WN, P. Afrika. —
d. Čia baigės šalies
Įiis Kongresas ir pamivadinama Adoracijos
[charistija buvo adoruo-,

100 ŽUVĘ SUSPROGUS
AMUNICIJAI

lievo, Bulgarijoj,

susprogęs

į J.

šmngeliavimiy

kenybės. Išmėginimas kuogeriauValstybes.
šiai pavykęs. Visi 9 motorai pui
kiai veikę.
į

BRITANIJA BIK> PRA
RASTI PIRMENYBĘ

AVashingtone imta leisti žurna
las “The Challenee,” kurs agi
tuoja už Al Smitbo kandidatūrą
WASHINGTON, liepos 25. į prezidentus 1932 m.

į savo nauju keleiviniu garlai-|

viu “Bremen” padarę daug bai

IRNEO NUVYKO KI
NIETIS KUNIGAS

25 m.

Už Smlth’o kandidatūrą

t surinktomis žiniomis, amunicijos sandelis. 100 dar— Sužinoma, kad prezidentas
.0 diena visoj šaly ir Ro- 'hminkų lavonų jau išimta iš
______
______
______________
_
BERLYNAS, liepos 25. —'Hoover
turįs pasiryžimo
mafisose bažnyčiose buvo mi- griūvėsiu.
Spėjama, žuvusių Čia pažymima, kad vokiečiai *£inti karines išlaidas,
būsiu daugiau.

L. Gussiek, 39 m., ir T. Nurr,

MAŽINS KARINES
IŠLAIDAS

BERLYNAS, liepos 25. —
Sofijos praneša, kad Sour-

ir kitu

RUMUNIJOS PARLAMEN mės Britanijai.
TAS UŽ REFORMAS
Atlikęs

greitumo

LOS ANGELES, Cal., lie

pos 24. — Pietų Kalifornijoj
rekordų

BUKAREŠTAS, liepos 25. l>e''/-Jl“ntlk<l “Bremen” pri-

nepaprasti

karščiai.

Vakar

vietomis būta 105 laipsnių ši

mas, kluonas ir tvartas. Tro

besiai buvo apdrausti, nuos

teisių fakultetų ir gavo dip
tolių padaryta už 13,000 litų.
lomus 209 žmonės, jų tarpe 6
Gaisras kilo iš kamino. “R.”
ekonomistai.
“R.”

EKSKURSIJA Į VOKIETI

JOS IR AUSTRIJOS
KALNUS

J Vokietijos ir Austrijos ka
Nuskendo vaikiukas
lnus išvažiavo Lietuvos uni
Bežaizdnmas ties AVebster avė.
versiteto studentų ekskursija,
tiltu upėn įkrito ir nuskendo Pekurios vadovas yra doc. B.
ter Artzcr, 7 metų.
Sruoga. Ekskursijoje dalyvau
ja 30 žmonių.
“R.”
2 ŽUVO, DAUG SUŽEISTA

KIEK MIŠKŲ PRIŽIŪ

BERLYNAS, liepos 25. — URĖTOJŲ?
0*m“n’ L'°yd “*
nited Oxygen įstaigose ištiko bai
I TALLAHASSEE, Fla., liepos sus sprogimas. 2 asmeniu žuvo ir
Visoje Lietuvoje yra 37 u-;
Britų Cunard linijos vaJ- 25. — Uždaryta Waldo banka. keliolika sužeista.
rėdai, 30 jų padėjėjų,
apie

LTOfN, Šiaurinė Borneo,
Ministerių pirmininko Malų Indija. — Iš Hong
iaurinę Borneo atvyko į niu valdžios reformų projek- (nl^a,t

Nuo 1925 m. iki šiol baigė

NEW ORLEANS’E NĖRA
TAIKOS
NEW ORLEANS, La., liepos
25. — Oatvekarių tarnautojų strei
kas šiame mieste tęsias ir susitai
kymas nepramatomas. Kompanija
atmeta visokius tarnautojų reika
lavimus, atsisakydama pripažinti
uniją.

PINIGŲ KURSAS

lumos.

m. Shak čia savo tau-' tų parlamentas pripažino. Tuo
pe darbuotis. Borneo’j projektu norima Rumuniją pa- dyba bijo prarasti pirmenybę Pradėjus liepos 4 d. ši yra 27-a
300 girininkų, 230 žvalgų ir
nie 45,000 kiniečių, ku- dalinti j 9 autonomines pro- ir žada savo garlaivių plauki- nidaryta banka Florida valsty
CHICAGO IR APYLINKES. pustrečio tūkgtančio eigulių.
yra daug katalikų.
vincijas.
mą pagreitinti.
bėje.
Išdalios debesiuota; šilta.
“R.”

Lietuvos 100 litų

$10.00

Britanijos 1 sv. sterl.

4.85

Francijos 100 frankų

3.91

Belgijos 100 belgų
Italijos 100 lirų

13.89

5.22

.Vokietijos 100 markių 23.80

-R’

DRAUGAS

u DRAUGAS

VYSKUPAS APIE ORGANIZACIJĄ.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

BMna k&Bdlan. Kskyrua sekmadieniu

Nesenai įvykusiame Olandijos katalikų
darbininkų organizacijos kongrese Harle
KĄ JIS PALIKO?
ra viliugingas, pasuulio kata
mo’s vyskupas Aegenent yra pasakęs kalbų,
likams ji negali ajidumti akių.
kuria susidomėjo ne tik Olandijos, liet ir
Žiniomis iš Meksikos, buvu- •Ji gruzino vyskupus ir kuni
kitų šalių katalikai. Pirmučiausia jis reiškė [sis Katalikų Bažnyčios kovo- gus, leido jiems (suduoti baž
savo didžiausių palankumų katalikų dar-Įlojus ir katalikų engėjas Plu- nyčias. Tai atliko ne gyven
bininkų organizacijai, kuri turi teisės
sisės pri
prieitarco Gulies išvykęs i Euro- tojų gerovei, b'-t savo poziei- ’
visų paramos. Toliau jis pabrėždamas pa-Įpų. Nesmagu jam gyventi sa-f jų apsaugodama. Nes jai te
sakė: “Aš nuolat kartoju, kad darbiniu- j vo žiauriais darbais nuvargin- lesnis gyvavimas jau tikrai
kai ir darbdaviai turi pareigos, turi sočia-’toj šaly. Tad atsišalina, kad buvo apsunkintas.

PRENUMERATOS KAINA: Metama — >«.0», PB-

Mt

Metų — $3.60, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
Mėnesiui — 75c Europoje — Metama >7.00, Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrųjei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
tikslui pašto ženklų.

Maa,

ReCaktorlus priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki fi

vai po piet

linės pareigos organizuotis. Patys save ap- savo kovos sekinių nematyti
Apleizdumas Meksiku Gal
gauna, nematydami nelemtų
paseku
tie,' ir mažai kų apie tai girdėti, les, be kitko, savo vietoj pa
kurie mano, kad užtenka tik savo religines'
Prezidentaudamas paskui liko savo sekėjus, kurie, stopareigas atlikti. Gera ir malonu, kad religi- Įsavc jįs paliko vien nekaltų vedami prie valstybė?s vairo.
uis Olandijos gyvenimas daro taip didelę da žmonių kraujo ldanus, neap- Jam pažadėjo ir toliaus jo vai
bar pažangų; bet tai yra tik dalis mūšų parei sakomus vargus. Šiandieninė ' džios programų
gyveniman
gų, iš kurių pildymo teks duoti atskaitų. Am valdžia jau ima nusiskųsti tuo vykinti. Meksikos gyventojai
žinajam Teisėjui. Mes esame juk ir individai jo palikimu. Ji skelbia pašau-’katalikai negali turėti nuoša

“ D R A U G A S”
UTHUANIAN DAILY FEIEND
Publlshed Daily, Ezcept Sundaj.
SUBSCRIPTIONS; One Tear — >0.00. Slx Montbs
_ >2.60, Tbree Months — >2.00. One Montk — 76o.
Europe — One Tear — >7.00, Slx Montbs — >4.00,
Copy — .02c.

Advertlslng ln “DRAUGAS” brlngs best results.
Advertlsing rates on applicatlon.

li- socialinės esybės. Del to neužtenka, jei mes :{iuį, kad praeitų

trijų metų vų mokyklų, kuriose vaikai
tik savo religines pareigas ištikimai atlie-Į gyventojų sukilimai valdžiai [ galėtų laisvai mokintis savo
kam; šiais laikais, kada tiek didelių pavojų : begalo brangiai atsiėję. Dide- tėvų tikėjimo. Viešos pamal
yra visuomenės gyvenimui, mes privalome; {juose šalies plotuose žemės u- dos ne bažnyčiose griežtai užatlikti ir socialines pareigas, o tai išpildyti kįs nupuldytas, valdžiai iš to Į draustos.
Kunigai bažnytigalime tik stodami į organizacijas. Musų pa-'nėra jokio pelno. Žmonės kalniuose rūbuose negali iš baž
reiga yra per organizacijas įsigyti įtakos; daugi apleido ukius ir na-'nvčių išeiti, gatvėse jie turi
visuomenės pažangai". Vyskupas Aegenent j mus ir pakilo kovoti budelį, būti civiliniuose drabužiuose
reiškė viltį, kad tie darbininkai, kurie iki šiol ■ kurs jiems atėmė laisvę ir Nėra laisvės.
dar nėra įstoję į katalikų darbininkų organi visokias teises.
Štai kų Gailės paskui save
zacijų, susipras prie jos prisidėti.
Sukilimų laikais išgriauta paliko.

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.

REIKIA KAS NORS DARYTI.
Iš Los Angeles, Gal., laikraščiai praneša,
kad anądien proliibieiniai agentai Belvedere
priemiesty puolė vienur namus, kuriuose lai
kinai apsigyvenusios iš Meksikos ištremtos
seserys vienuolės.
/

Pasipuošusi akademiškuose rūbuose. Šiemet p-lė
baigė lietuvių Šv. Kazimiero Akademijų ir gavo diplomu?
; arba išdeginta daug sodybų :
mėgiamoji mokslo šaka yra chemija ir angliška literatūra^
ir miestelių. Tik vienoj Jalis- PINIGŲ SIUNTIMO PAŠTŲ
YPATINGI ARGUMENTAI UŽ
P-lė Bronė yra duktė Domicėlės ir Jurgio Gasparkų. J
co valstijoj sukilimų malši
SISTEMA.
ATEIVYBĘ.
viena iš žymesniųjų West Sidės šeimynų. Ypač p-nia Doi.j
nimu nudaryta virš 10 miliocelė Gasparkienė yra pasižymėjus darbuotoja visuose baži
Saugiausias ir pigiausias
Kažkoks D. Davidson laikrašty “Cliica-,mt doleiių nuostolių. Gi sučios ir tautos reikaluose. Jų duktė Bronė eina savo garbinj
būdas
pinigams
iš
vienos
vie

kilimų
ilgiau
ar
trumpiau
bu

go Daily News” rašo apie ateivybę. Jis no
! tėvelių pėdomis ir yra viena iš veiklesniųjų mergelių AYest
tos
kiton
siųsti
—
yra
banko
’
vo
paliesta
keliolika
valstijų.
ri, kad į J. Valstybės ateivybė nebūtų jokiu
Sidėj. Ji yra baigus Aušros Vartų parapijinę mokyklų 1925
čekis.
Jei
įdedi paskirtų pi- '
Šiandieninė
valdžia,
supran

budu varžoma. Anot jo, geri žmonės darbi
i m. ir įstojus į Šv. Kazimiero Akademijų pasižymėjo moksle
nigų sumų bankon ir bankas
tama,
už
tai
nekaltina
to
bu

ninkai turi būt raginami atvykti šion ša
i ir veiklumu. Ji buvo narė Šv. P. Marijos dr-jos, Mažosios Gėtave
pažįsta,
jis
išduos
tau
če1, ..
, T a- -• i
• . •
delio,
bet
kaltina
pačius
gylin, nes jie galėtų suvartoti visokios gamybos
, . ,
.
.
lėlės Ratelio, SGA. Atliletic Ass n, L. Vyčių kuopos ir ki
kių
knygutę,
ir
pats
gali
is'
■■■!».,
*
ventojus. Girdi, kam jiems:
perviršį.
x .
®
oorganizacijų.
Būdama
Kazimiero AiiYUUCmi
Akademijoj,
ger4
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; n°dama lietuvių kalbų, pateko j Šv, Kazimiero Aidų
Kitas jo argumentas įdomesnis. Štai kų
valdžių, kuri visuomet dirbusi ‘ geli išmainyti savo banke,
daktorių skaičių. P-lė Bronė mėgdavo vaidinimus ir s<J
jis sako:
šalies ir tautos “gerovei”, i nežiūrint kaip toli jis gyve
, • gai lošia įvairiose rolėse.
Kiekvienas istorijos studentas (tas, kurs
Valdžia skundžiasi ir, ma-'na.
;T - '
P-lė Bronė baigusi Šv. Kazimiero Akademijų, tę>
studijuoja istorijų) gali liudyti, kad kurioj į tyt, iš svetur sau lukeriuoja
Jei neturi pinigų banke, sau
šaly tauta pakįla ligi aukštojo kultūros laips ne vien sų.jausiuo, bet gal dar ginusias ir pigiausias budai; tus mokslus chemijos šakoje viename iš žymiausiųjų
gos mokslo įstaigų'. Geriausios klotie jaunai lietuvaij
nio, greitai sau netenka reikalingo pagrindo ir paskolos savo finansų lopy pinigams siųsti paštas. Daugeaugštuose siekimuose.
ir pradeda nykti. Aukšta kultūra arba civi mui.
lis J- A. Valstybių paštų IS- i
lizacija skaitosi sukilimu prieš gamtų. Kasgi
Bet kas turės ..drąsos duoti .duoda tam tikrus “money
pinigų valdžiai, kuri rymo ant!orderius”. Nueini į paštų, iš- [kvitą. Pasilaikai kvitų, o ki-, kę Amerikon mano, kj
pradeda gamtai priešintis, tas turi žųti.

Agentai tam puolimui neturėjo teisme
‘Svaranto”, tad seserys atsisakė juos įsileis
ti į vidų. Tada agentai išlaužė duris ir pa
darė visam bute kratų. Jokių svaigalų nera
do, tad išeidami pareiškė, kad jie klaidingai
buvę painformuoti.
Distrikto prokuroras po to skaudaus ir
nežmoniško įvykio ėmė teisintis. Girdi, iš Be
lvedere policijos ofiso jis buvęs painformuo
tas, kad tuose namuose gaminamas alkoholis.
Pirm puolimo jis pataręs agentams gauti
-'“vrarantų”.

Agentų viršininkas Plunmier praneša,
kad už tų klaidingų agentų žygį nukentėju
sioms seserims atpildyta — pataisytos durys

ir atsiprašyta.
Kiek žinoma, šiandie proliibiciniai agen
tai šioj šaly yra lyginai kazokai. Privatiniai
namai ar įstaigos jiems yra menkniekis. Jie
žino, kad už jų nugarų stovi pati valdžia. Tik
teorijoje apie “warantus” kalbama. Prakti
koje gi privatiniai namai puolami ir žmonės
žudomi.

New London, Conu,, gubernatorių suva• žiavime Mary lando gubernatorius Biteli ie pa
reiškė, kad proliibicinis priedas visoj šaly iš* kėlė baisias piktadarybes. Jis sakė. kad šian

Kiekvienos tautos pagrindu yra proleta- neteisybių ir gyventojų žu pildai prašymų ir užmoki tiek
pinigų, kiek nori siųsti, su kerijatas, ty. tie žmonės, kurie mažai apsišvie dymo pagrindo.
Kam
tinka,
tegul
tas
sveiliais centais viršaus, kuriuos
tę, kurie sunkiai dirba ir kurie turi skait
lingas šeimynas. Ir štai šiandie tas pagrindas įkas aukština šiandieninę Mek Į paštas ima už patarnavimų
— tie žmonės prasčiokai — laipsniškai imaįsikos valdžių, kuri buk palan- Paštas tada išduoda mėlynų
nykti šioj šaly. Kada jie išnyks, tada J. Vals-ikumo reiškus Katalikų Baž- popierų, kurio dalis yra “niolybių tauta pasieks aukščiausio civilizacijos'nyčiai. Tas jos palankumas y- nev-orderis”, o kita dalis --

laipsnio. Kai kad gražiausioji gėlė tauta tada
žydės, bet ne žemėje, tik vazone. Tada pra- vįrs vienais ponais, nebus kam atlikti pnpdie ne laikas galvoti apie to neį vykinamo prie sidės tautos puolimas, lies tauta nebeturės Į rastus sunkius darbus .ir tada tos poniškos,
do vvkinimo priemones, bet pirmiausia imtis stipraus pagrindo, kai kad ta gėlė savo šak- Į mitingos tautos žlugimas bus neišvengtinas.
v
••
1
kovoti piktadarybes, kokios iš jo iškilo.
l nų zemeje.
j
Pagaliau D. Davidson yra nuomonės, kad
Taigi, kas nors turi būt daroma su ta
Kitais žodžiais tarus, kada J. Valstybės I ilgas ateivvbės varžymas nebegalimas. Jei
prohibicija.
ateiviams bus uždarytos, vietos gyventojai šiandie svetinių šalių ateiviai neįleidžiami gra
Justus.

KATALIKIŠKOSIOS LIETUVIU JAU
NIMO ORGANIZACIJOS.
(Tųsa)

Eucliuristininkai yra tikrieji “Pava
sario” Sųjungos misionieriai. Jie ruošia
jaunimo rekolekcijas stengdamiesi ypa
tingai pabrėžti pirmosios pavasarininkų
obalsio pusės “Tarnauti Dievui” svar
bumų, kelia jaunimo tarpe skaistybės idėjų, aiškinasi ir kitiems aiškina apie
meilės svarbumų kiekvieno žmogaus gy
venime ir kokie pavojai iš tos pusės gre
sia jaunimui.
Sitų sunkų bet gražų ir kilnų darbų
eucbaristininkai stengiasi atlikti dažnai
gaivindami savo jaunas širdeles jungda
miesi su Dievo Sūnumi ir savo pavyzdžiu
'1traukdanii visus artyn prie gyvosios Tie
sos, Meilės ir Grožio šaltinio.
Jei mes nesenai sakėme, kad eucliaistininkai yra pavasarininkų misionie>i, tai ilrųsiai galima tvirtinti, kad vimeninkai tikri revoliucijonieriai. Jie

Daugumoje Europoje šalių įduoda jiems “money
[paštas turi kitų sistemų. Tenįj’e lndno, kad tikta^
; paštas išduoda tik kvitų, o i P4 pasideda. Pasek
“money orderį” pats išsiunčia AUs, kuris tuos pinų
ten, kur reikia. Naujai atvy- įgauti, niekuomet jų n
Money orderis” yr!q
i nomas visuose J. A. Vai j
žiuoju, paskiau jie eis čia nesiklausę. Jie eis
po vieniui ir skaitlingais būriais. Su gerai“ se paštuose ir joms pri
sančiose žemėse, išskyrj
žmonėmis tada ateis daug ir blogųjų. Negali»
•
•••
laskų,
jei priduodami]
litas daiktas bus juos tada amerikomzuoti.
dienų po išdavimo.
Tai visa pramatant, tad, ir reikių nu(Tųsa ant 4 pusi]
traukti visokius ateivybei varžymus.

nuose ir regijonuose. Sųjungos pryšaky- nioje ir veikia jos nurodymais 1
, M ir tt.
je stovi Centro Valdyba, kuri tvarko vi rimais
Kaip jau iš {statų paaiė^jĮ
sų pavasarininkų judėjimų. Apie smulkes
nę vidujinę santvarkų daugiau žinių ga kuopelės priklauso parapijinei
lima rasti Lietuvių
Katalikų Jaunimo kuopos organizuojasi į rajonus, rd
“Pavasario” Sųjungos įstatuose. Jų ga gi sudaro regijonus.
Visoje Lietuvoje yra 4 pavast)
lima gauti kiekvienoje pavasarininkų kuo
poje ir Centre (Kaune, p. d. Sš). Tarp regi jonai. Kiek anksčiau jie
kitko ten pasakyta, kad “Pavasario” Sų Aukštaičių, Žemaičių, Dzūkų ir 1S.1
jungos kuopų galinta steigti visur, kaine čių. Susitvėrus Bažnytinei Lietuv
tik atsiranda bent 10 asmenų, norinčių vineijai, regijonai veikia \y>kupijų’
priklausyti Sųjungai. Naujai įsisteigusi se.
Kiekvienas regijonas turi savoj
kuopa registruoja.-i
rajono valdyboj.
Kuojios rekomenduotos rajono valdybos ir sios vadų, kurį skiria atatinkamoM
Centro valdybos patvirtintos turi savo Rupijos vyskupas, (teatro valdyba, ii
atspaudų ir Vėliavų. Kuopos valdyba pra ta Sųjungos atstovų suvažiavimo, r.
neša rajono valdybai raštu apie kuopos, naši visais “Pavasario” organizacijos
jos kuopelių, sekcijų ir dalių darbuotę ne kalais, prižiūri regi,jonui, rajonų ir ku]
mažiau vieno karto į 2 mėli., vėliausiai valdybų veikimų, duoda joms svarli]
iki sekančio mėnesio 5 dienos. Kiekviena nurodymų, šaukia visuotinus ku
kuopa organizuoja jaunesniųjų pavasari stovų suvažiavimus ir tt. Žodžiu,
ninkų būrelį, kurį veda kuopos valdybos Valdyba yra visos Sąjungos galvt
Pavasarininkų obalsis “ Dievuil
skirtas globėjas”.
”. Ženklas — kryžius,
tekant!I
Apie kaimo kuopelių steigimų sako vvnei
W
r
ma: “kuopa gali steigti kuopelę kiekvie su spinduliais, ajiačioje atskleista
name kaime atsiradus ten nemažiau 5 na viršuje parašas “Pavasaris”.
(Bus daugiau)
bet ir kaimo kuopelėse, kuopose, rajo rių. Kuopelė yra tiesioginėje valdybos) ži

1. Kiekvienas Sųjungos narys savo
nemėgsta praeiti tylomis pro tuos visuo
meniško gyveninio klausimus, kurie lie vestuves ir puotas kelia be svaigiųjų gė- į
čia juos kaipo pavasarininkus t. y. g(>- • ralų ir
2. Sųjungos kuopų ir atskiros sųjun
rus katalikus ir karštus patriotus. Paste
bėję kokių nors nenormalumų, kad ir pa gos dalies pavasarininkų vardu ruošia
čios Sųjungos gyvenime visa gerkle rėkia mos {motos taip pat turi būti be svai
pakol jų neatitaiso. Žodžiu, visuoineninkai ginamųjų gėrimų.
Šių rezoliucijų .1925 lu. pavasarininugdo savyje pilietines dorybes ir sten
giasi greitai pastebėti gerus ir blogus gy | kai įsirašė į savo įstatus.
Muzikos sekcija 1925 m. lieįios mėn.
venimo reiškinius.
Nors abstinentai yra visiems labai ge 5 ir 6 d. suruošė “Pavasario” Sųjungos
rai žinomi, tačiau ir apie juos nors po pirmųjų dainų šventę, kuri parodė, kad
rų žodelių. Matote, svarbiausias jų už lietuvių dainės menas glūdi musų kaime
davinys yra varyti priešalkobolinę jiropa- ir kad tasai jaunimas, kuris yra susisgandų. Tam tikslui atsiekti pirmiausiai jiietęš po “Pavasario“ Sųjungos vėliava,
platina priešalkobolinę literatūrų per ra turi pajėgų dainų kelti ir susijungęs į
jonus, kuopas, kuopelės ir sekcijas, skaito tūkstantinį chorų ją galingai skelbti vi
•
paskaitas, kuriose1 aiškina svaigiųjų gė sam pasauliui,
Muzikos sekcija sau pasisakė:
Pa
rimų kenksmingumų, rengia blaivybės sa
vaites. Dažnai suruošia net didžiules prieš vasarininkai, o tie kas kitas gali atgaivin
alkoholines manifestacijas. Agituoja žino ti Tautos dainų: tų jie privalo padaryti,
nės pasinaudoti valsčiaus apsisprendimo o jei privalo tai ir atgaivins! Tikimės,
teisėmis ir uždrausti svaigiuosius gėrimus kad jie savo pažadus ištesės, nors dūlinai
pardavinėti mažmenomis. Be to, abstinen jau ištęsėjo suruošdami J’irniąjų dainų
tų iniciatyva VII (11)25) “Pavasario” ! šventę.
Pavasarininkai dirba netik sekcijose,
konferencija priėmė sekančias rezoliuci

jas:
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tų dalį išsiimti tani, kas tuos i pačios sistemos ir či?|
laikoma ir kuomet l’;l
pinigus turi gauti.
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nevaržomai valdyti} po 2 ku
pė. Sutinkam, mums kad tik
demokratišku būdu. Susėdam
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HfiLEN WILLS

kad po dviejų parų kelionės
gausim papietaut ir žmonis
•v
2r
ką nakvynę, nes ypačiai kai
ta
ir stengiamės užmigt; nieks
kurie mūsų dvasiški tėveliai
.
.
.
Kampininkas
j mų mušimui ir ritinėjimui'
neišeina: miegui,, sako, nepa
atrodė kiek pavargę.
‘parsitrauks net iš Anglijos.
rūpino vizos, tai liko anapus
Venecija dabar turi 170,000
Laikraščiai praneša, kad rubežiaus. Vėl demokratišku
gyv., yra tvirtovė ir karo uos
' anglai užsiaugino nepaprastą būdu išrenka mane ir siunčia
tas, taip pat arkivyskupo re
vištą, kuri dedanti dtt nepap- žvalgybom sužinot, ar kiti pa
zidencija. JX šimtm. pagar
rastesnius kiaušinius. Sako, gavo miegą ar ne. Einu ir dai
Iš Berlyno išvykstam 11 j * Tai vienur, tai kitur pasto sėjo, kaipo prekybos uostas
vienas tos vištos kiaušinis rausi, kad nesutikčiau kur no
vai. ir per 12 vai. turim pa-jbiine tikrai puikių vaizdų: su rytais, o vėlybesniam vi
buvo mėginta sumušti su 25 rs komitetą, tik žiūriu vienoj
1 siekti M uencheną. Vaizdai kei statūs kaip siena kalnai pu duramžy buvo sostinė tuo pat
svarų plaktuku. (Tai bus jau kupė komitetas, tiesa, ne vi
čiasi. Nedideli kalniukai pai-.virsta giliu tarpkeliu, arba ža- vardu respublikos, dožų val
tokia pat šlėga, kokia naudo sas, miega prisispaudęs į ka
vairina nuobodžias lygumas, liuojančia vynuogynais lygu- domos. Turėjusi ilgus šimt
jama musų piknikuose prie mpą nori sapnais prisiviliot,
i Laukai geresni, kaip prieš ina. Kartais iš abiejų trauki- mečius gero pelno, kaipo pre
straikerio — prof. Kamp.). o tas burzda ir vis nori pas
Berlyną. Keliai puikūs. Pa- nio pusių taip arti statūs kal- kybos centras, susikrovė dide
»j,ų komunistų komisaria- ^(ugant juo kiaušinį tris kar prukti.
stebime ariant karvėmis, ve- nai, kad nieku būdu nepama- lius turtus, pastatė puikių ba
te ido draugams “vožnų” tus per minutę, negalima buvo
— “Zuikis” įsikraustė į
žant jaučiais. Visi laukai siau-'tysi žydrojo Italijos dangaus, žnyčių ir rūmų. Žymiausias
(estą: rugpiueio 1 d. nie- sumušt kiaušinio per kelias
miegamuosius vagonus, paaiš
rais rėžiais mirga akyse, nes kuris, kaip tyčia, visą laiką: statinys — tai šv. Morkaus
iprivalo eiti į šapą dirb- i valandas.
kina vienas jo kaimynas, už Žymiausia Amerikos teniso traukinys dumia gana spar- debesuotas. Vaizdas pasikei- Į bažnyčia ir aplink ją esantie-įrdusios tai Kinija, Aničiai ir gerai — prisižiūrėt ne- čia tik apie Veneciją — ding ji dožų rūmai, kuriuos tuoj
tat dalis komiteto kenčia už cempionė.
0 Japonija, Franci ja ir
' ■ ■
1 ---' suspėjau. Bavarija — katali- sta kalnai ir pasirodo jūra.
po pietų skubėjome apžiūrė
Vasarą žmonės savo nuo- svetimas kaltes.
atsisakys “ginklais
“
Zuikių
”
mada
neaplenkė
teikimu pasakoja įvairius nuo- i kų kraštas ir prie kelių bei
Venecija. Ilgu pilymu ar ti. Šv. Morkaus bažnyčia vie
plėsik.fCia] istinę darbininku savybes “pentuoja”, pav., nair
mūsų
ekskursijos.
Kadangi
pykins.
Šitokios
dietos
dėka'namų
pastebiu
kryžių
ir
statinamės į tą nuostabų mies na iš gražiausių pasaulio ba
mus, porčius, tvoras, garasion’ •
daugumas
ekskursantų
paklau
mūsų
vegetaras
sakosi
išsigytūlų.
tą. Neramiai laukiame, kad zilikų, garsi savo puikiomis
džius ir t. t., kad ilgiau lai
kytus nuo sugedimo, supuvi se komiteto pradėję žydų po dęs reumatizmą, visokius vi-Į’ Bavarų sostinė — Muenche- tik greičiau pamatyti miestą, mozaikomis, statyta. IX šimt
• Jonai, tu taip pasigeri,
durių katarus, o slogos jau'nas senas miestas ir turtin į kurį panašaus nėra visam mety. Priešais ją šv. Morkaus
mo. Nesi stebėk it, jei neužilgo terius, tai ir aš sugrįžau
>t ant kojų negali pasgas meno kūriniais. Mūsų kę pasauly. Juk Venecija pasta-j piečius, marmuru išgrįstas,
savo kupė, pasiryžęs žūt būt gerokai metų nepripažįsta,
gėdykis! Antai, žiūrėk pamatysit gatvėje moteris pen užmigti. Bet kur tau, nors na-| Paryčiu mano bendrai pra- lionės maršrutas neleidžia čia
tyta ant salų, neturi nei vie- pilnas pilkų karvelių. Tai Ve
m° kr geria, o nepasigeria, tuotoni kojom. Tai nauja ma
apsistoti,
ir
persėdę
į
kitą
nos sausos gatvės, nei vieno necijos centras, čia vakarais
da, kurią dykaduonės miestų ktis, dairytis nėra kur ir ko, dėjo pasiduoti įprastai paga
rbuf’j t-saik:ą.
traukinį
skubam
Insbruck
’
o
nęs
reginiai,
bent
iki
Berlyno
ūdai,
ir
aš
išėjau
ieškoti
buautomobilio, nei vieno vežiko; susirenka pasivaikščioti mie
v
(
dija.
iš kai geriu vandenį, pOmos bando praktikon įveslink.
Tr
stipresnieji
pradeda
už tat ir dulkių nėra, nes vie sto aristokratija, groja sim
Žiūriu,
192E įsigeriu, nes žinau ti. Pentas padarytas toks, kad ma*a kuo skiriasi nuo Lietu- dresuių keliauninkų.
išpentavus juo kojas “fylini” ,vos’
tik tuo, kad žemė pra-'pora mūsų piliečių su meda- dairytis, kur atremti pasun toj purvinų gatvių, liūliuoja fonijos orkestras. Fotografų
i‘‘ 1f— atsakė .Jonas Raudo
kaip butiun nuogom kojom, a. Iresnė, 0 P8*)*3 ūkiai atrodo liais” ant krūtinės, parašu kėjusią galvą. Vadovybė įspė žalsvo vandens kanalai ir vie-1 ir atviručių pardavėjų uegalinųi
Voiinz.™ turtingesni.
Netoli Berlyno
“Hamburg”. Tai vis mūsų
le išrodo 15°lig h.itnm
imtum kojinėm
turtinKesni- "eion
ner.yno .-itamnurg
niūsij e ja dėl būsimų puikių Alpių toj tramvajų ir autobusų, ku-1 ma apsiginti. Rėkauja aršiau,
Milionierkos šu- .vienur kitur pastebima ir me- migrantai, įsitikinę, kad Die- reginių, ir mes stengiamės be rsuoja laivai, valtys, gondo-j kaip Lietuvos žydai. Greit įinia, kad iš visų luomų apsimovus.
nkų, šiaudais dengtų, trobe-Jvas
vas jiems padės tik Argenti- nt mažesnia snaudulio porci los, kurių pilna prie kiekvie- į sitikinam, kad, jei italas praniūkų ar katukų “nurses”
pa1 lyje helaimingiausias ir
nų namų. Iš stoties Grandį šo už ką nors 10 lirų, tai siu
moję.
’ Važiuoja savo “pagrin- ja sumažint nuovargį.
radusios, kad tas pentas ko- S1^’
neįkįngiaiĮsias luomas — tai joms moterims pigiau atseisią Jau Kaune Pastebėjau ™ diniu kapitalu” po 1000 litų Alpes. Iš snaudulio pribu- kanalu važiuojame į viešbu-į lyk nedaugiau kai]) 3, tai gal
senėrgystė. Statistikos davi nei kojinių pirkimas Visa
originalesni keliamiinką. sumokėję gobšiems emigrantų į dino italų valdininkai, papra-[ čius. Labai vilioja ne tik pati dar neapsigausi. Likusį iki
niu,/ nūdien pasauly randa- bėda tame, kad užklupęs lie- Nedidelio ūgio, daugiau kaip (žvejams, prie ko pridėję po į šę persėsti į itališkus vago Venecija, bet ir tas faktas, į
(Tąsa ant 4 pusi.)
si S milion } senų panų. Prieš tus taip pasisportavusią mote-|fat? aude^s ™das’ Plukai mėnesį vargingos kelionės,' nus, gražesnius, bet su mažes
npilinį karą tas skaičius
• pabalę nuo saulės, be palto, pradės savo “laimingąjį” gy- niais patogumais. Švito birže
» ri* galės visą pentą nuo
KtA mažėtais.
lio 25 d. rytas, ir prasitrynę
be kepurės, akyse matyti rim- venimą ten už vandenyno
Lh 1 čeverykus nuplauti.
tumas ir patvara. Dabar pa Netrukus prasideda Berly- akis ėmėmės žvalgytis pro la
PEK1Lįčioms Velykoms ju- į Madose taip kaip patarlėje:
savo —
kupė,
neišken- no “Slabada”, tai liliputiškų, ngus. Buvome pačioje Alpių
, matęs jį ----r-, -------’nt)s J)er Kampininkas kiauši-1 kvailiai dygsta be lietaus. Įciau nepaegzaminavęs. Pasi- po kelis kubinius metrus tai- viršūnėje. Iš abiejų pusių
ra rašoma namu, rakandu, autu, langu, gyvasties ir sveika
po
tos apdrauda (inaurance) geriausiose kompanijose.
rodo, tai doc. Ruokis iš Dot- pumo, namukų su tokiais pat traukėsi virtynės kalnų, dar
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir
nuvos su dviem savo asisten-; mažais daržiukais darbininkų vos Įžiūrimų. Traukinys vin
įgaliojimai dėl atsiėmifcio, valdymo, .renduojimo ir pardavimo že
mės Lietuvoje.
tais važiuoja į Alžirą, Timi- kvartalas,kurie vasarą čia giavo tarp kalnų, per gilius
Parengiami ir parašomi įvairus angliški dokumentai, t. y. dysą, Ispaniją, Prancūziją, Švei-1 praleidžia savo Jaisvas valan- tarpkelius. Be italų žandar
tai, kontraktai, testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašimai,
ir visi kiti dokumentai.
Šį kartą mes įsitikinome, kad cariją, Belgiją, Olandiją, An- das. Namai didėja, kaminai merijos, buvo galima paste
I.
Parduodami “Aloney Orde.rs”.
ir Vokietiją “paragaut”, tanke ja, ir greit pajuntame bėti juodmarškinių fašistų.
Per Jonines rubežius — tokia “štuka”,
Priimami teksu, gasos, elektros, vandens ir kitu bilų »noikai greit pristigo kad su ceremėnijomis per jį ,^em^ *r I>arve^i Žemės ūkio niūraus Berlyno kurčią triuk- Miegas pradėjo sklaidytis.
)ikai
kesfiai.
Siunčiami pinigai Į Lietuvą ir I^inkiją per paštą ir per te
* į?ą dieną gausingas pervažiuoti reikia ne daugiau j akademijai dirvožemio pavyz- šmą. Deja, nelemta dabar jis [nes dienai brėkštant kalnai
dtiko ve •» , . .
legrama.
1 būrys išvyko j A- ir ne mažiau laiko, kaip tik džių. "Vežasi paruoštų lentelių arčiau pažinti. Turim tik 1:30;darėsi vis gražesni ir patrauSkolinami pinigai ant pirmu ir antru morgeeių; parduodami
kurias vargšai vai. persėdimui į kitą stotį. ;kė visus prie langų. Didesuėestą pagerbti Kris- 2 sykiu tiek, kiek važiuojama Į dėžutėms,
pirmi inorgečiai; perkami kontraktui ir antri ir piitni morgečiai.
Parduodami ir išmainomi nurnai, žemė ir ūkiai.
ANGL.
rj^ką, pareikšti ti- iš Kauno iki Virbalio. Vokie- turėjo vokiečiams muitą šil Mūsų bagažas užsitarnauja ! se stotyse, kur tik sustodaMusų raštinėje yra atsargiai ir tvarkingai vedama lietuviu spulpiršdavo mums vaisius,
tuvos vardu pri- čiai mus priima su džiaugs- ’ mokėti, nežiūrint, kad jie per daugiau pagarbos, j j veža anka. Joje sudėti pinigai atneša gražų pelną. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluos© teisingas ir kuo-gt riausia.s.
kurį greit pradėjome
meilę Šventąjam į mu, net teikiasi pažiūrėt nni- (Vokietiją tik pervažiuoja. Pa tomobiliais, o mes turim proT
DAKK.
.
.
, Iragauti. Nors vvnas iš vynuo
pelnyti jubiliejinius sų buterbrodus čemodanuose ts doc. Ruokis griežtas vege- gos ,kojas
pamiklinti. Atvykę
Šios dioe<
Linksma ir smagu ir varydami per šerengą iš-. Taras jau nuo 1910 metų. Vi- į Anhalter Bahnhof, pasiimam gių, bet nelabai skanus, gal
torius <
sada, žiemą vasarą, tais pa
būti dėl to, kad mes nepapraant
tokią kelionę reiškia savo ‘linkėjimus.”
savo daiktus ir ką gi—pasi
52 E. 107th ST. KAMP. 107 ir MICHIGAN AVENUF.
Į korespon
Per
Vokietiją.
Eitkūnuose
'
čiais
drabužiais,
be
kepurės,
tę. Kalnų atšlaitėse matyti
ei to, kad palydovų
rodo,
du
didoki
čemodanai
ne

liją atv
Telefonus Pnllmnu 5050
buvo ypač gausingas sužinom, kad mūsų keliaunin-. Praus’as^ visada lauke nutu sulaukia savo savininkų. Nu siauri laukeliai javų kviečių,
auk
elėmis pretenzijomis kai eina gulti 9 vai., užima ralios temperatūros^ vandeniu, tariam konfiskuoti į bendrą
Raštinės Va'.: Kasdiena nuo 9 ryto iki 9 vakare ketvergais
*na?
iki
piet. Sekmadieniais ir šventadieniais uždaryta.
lauktuves. O paly- net du vagonus, kiti protes- į fizinio darbo gerbėjas. Sako,
fondą ir vis galvojam, kas
.ang
i būti, norėdami ge- tuoja, liet vadovybė negkriau- Jerakal
™ie»°
?ia tokie geri išsižadėjo savo LARVEX
'ad
’ktuves sau užtikri- džia ir anų: duoda po popiea
minučių.
bagažų. Tik prieš pat traukiAPSAVGO
to pDRABl'fln
nepermaldaujami. relį ir įsako sėdėt ir miegot, į Keista iš šalies žiūrint. Kai nio išėjimą atsiranda “paklyimą.
Tyros, Aiškios, Sveikos
Šlakstymas Lnmcx:
Kaune išleidę, kai kitaip, sako, grąžinsim pini- čia pat vieni nenoromis ra- dėliai.” Tai studentas su moApsaugo nuo kandžių neGRAŽIOS AKYg
ADOR k* i^alio ir to- gus, ir važiuokit namo. Kad gauja gero kumpio ar lietu- kytoja, įsitikinę, kad geriauskalbiamus drabužius, kau

dr

tašau Į Mano Kampelį

tuoti, liet spėjo apžiūrėti ži- miežių, kukurūzų, avižų (Ru
i bančius Reichstago rūmus, di- gių Italijoj nesėja ir valgo
I dingą Bismarką, Siegesaeule, tik kvietinę duoną). Šitie lau
į Fnter den Linden, Branden- keliai vienas nuo kito atskirti
Iburgo vartus, Leipzigo aikštę dviem vynuogių medžių eilė
i ir dar kai ką. Vadovai bara, mis. Kviečiai jau nukirsti,
Į pyksta, .jie neva “gailisi,” o vietomis nuvežti, kai kur dar
; širdyje patenkinti kitus pra-1 laukuose, miežiai taip pat
lenkę.
‘ prinokę, tik avižos žalokos.

an^pta

I

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE

KELIONE Į ROMĄ.

t

p

„

ne ta . i< na, butų karti prižiūrėt mūši} klu- viškos dešros

ir

skundžiasi šia

ekskursija

iš

2

t

žmonių,

noroms nenoroms snumą, įsako išrinkti ciecorius; blogu apetitu, silpnumu, gi p. mėgino savo gabumus susior.sveikinti ir “atka- (tai musų ekskursijos vidaus Ruokis pavalgęs vienos duo- rientuoti Berlyne. Ir neapsiAPE
9 vis abejodami dėl nnnisterijos organai), kurie uos pasigerėjimo vertu nusi- vylė — nors šiek tiek prakaiželi o
“ gausingumo.
Icharisti
tom.. Likę vieni an
i taip
avo ekskursijos su
m. En
TUBBY
Brain so mūs 138 žmonės:
rai, 25 mokytojai, 17
an
nj, 12 darbininkų, 10
t" , G studentai, 5 moki, 2 agronomai, gydytolistininkas, girininkas ir
pli, kurių profesiją be
ų negalėjom nustatyti,
vadovauja J. E. Vysk.
M. Reinys, doc. dr. Ign.
Is ir kun. V. Mieleška.
ežius. Dažnai tekdavo
1S \id ta “baisioji riba”
f-ių lai kaip kinų siena, liercena
gyventoją nuo
U tarpt11)’110 vokiečio esanti
nei 'as. Tai netiesa.

WAITCHES BROS. GORP,

rus, rakandus.

Yra

tartas

Murinę valo, švelnina gaivina
be pavojaus. Jus ją pamėgslte
Knyga “Eye Care” arba “Eye
Beauty” ant pareikalavimo.

Plovimas tarvesitj
Apsaugo
nuo kandžią
plaunamus vilnonius.

MuriatCa., Dpt.H.S., 9 B. OhioSt., CUo«e

Work.

didelis

I

D R

A

Ketvirtadienis, Liep. 25, 029

D O a

kesčiai už “money orderius” , “Draugo” Knygyno
jos kaina yra tiktai 25c. ir priklauso nuo to, kiek pini
pačiam stropiai pasiskaityti, o gų yra siunčiama. Už $2.50
Katalogas.
MAUDYMASIS VEDA PRIE ny, labai yra gaivinantis nau ypatingai prislėgimo valando reikia mokėti 3c., iki $5.00 —
Visas šias knygas galima gauti
je, ir su kitais josios turiniu 5c., iki $10.00 8c., iki $20.00j
dingas kunui dalykas.
SVEIKATOS.
IlOc. ir t. t. Didžiausia suma,!“Draugo“ knygyne 2334 So. Oakley Avė.
Maudynė, kur vanduo puo-'pasidalinti,
Knygelėje atsispindi visas .kokia gali būti “money orde- Chicago, Illinois.
Sveikata yra turtas ir daž la kaip lietus iš viršaus yra
nai maudanties galima tų tur- gera tvirtam žmogui, bet ki jaunojo autoriaus, Dievo tar-’riu” siunčiama, yra $100.00. Šventoji Cecilija Kankinė. Trečiojo amtę, įgyti. Kokias ryšius turi tiems netinka. Taip pat daž- no, kun. Jusevičiaus, gilus ti Bet kiekvienas gali siųsti tiek’
žiaus trijų veiksmų tragedi“
money
orderių
”
,
kiek
nori.
Į
j
a. Parašė kun. J. Židanakėjimas,
jautri
širdis,
pilna
maudymasis su sveikata?
nai maudytis labai šaltam
vičius. Kaunas. Pusi. 40. Kaina 25c.
Žmogaus kūnas, pats save vandeny yra pavojinga, ne pasišventimo Dievui ir žmo Mokestis už $100.00 yra 30
centų.
į
Tarp
Dilgelių Rožės. Melodrama 2-se da
reguliuojantis, susideda iš į- bent pasirodytų reakcijų, t. nėms, ir troškimas patarnau
lyse (i-se akluose. Parašė
vairiu organų, kurie palaiko y. smagus jausmas be jokio ti žmonių sieloms ne vien
Tarptautiniai “money or-j
j. j.įs> pusi. 55. Kaina............. 20c,
savo kunigiškuoju lig- bite deriai” kainuoja daugiau neg Teisingasis Juozapas. Istorinė drama, tr;sveikatų. Jų tarpe yra kūno drebulio,
lės triusu, bet ir savo gra naminiai. Už sumas iki $10.00 ;
F. L. I. S.
oda, turinti tiek daug kraujo
juose atidengimuose. Parašė
žia
plunksna.
gyslelių ir nervų, kad įdurireikia mokėti 10 centų ir už
kun. Zidanavičius. Amstei. 30c.
Dėlto,
kun.
Jusevičių,
pir

kiekvienų $10.00 skaitoma po Tn
^a‘ua
nias su spilkute iššaukia
1 Ubagėlis. Trijų veiksmų vaizdelis Vertė
mąjį kartų iškėlus aikštėn sa 10 centų.* Tarptautinis “mo-l
kraujų, kas rodo odos ko
VI. Mažonas. Vaizdelis prime
vo plunksnos darbelį, galima nev orderis” už $50.00 kai-!
munikacija
su
širdim,
na Šv. Pranciškaus darbuo
“Musų Kelias”.
nuoširdžiai pasveikinti ir pa-' nuoja 50 centų ir $100.00 ga-1
kuri tai tuo pačiu sykiu
20c,
tę. Turi 34 pusi. Kaina .........
priduoda skausmo, kas paro- Parašė kun. Jusevičius. »Si linkėti, kad jis ir toliau nu Įima siųsti kur tik norima už 1 Už Tėvynę Malonu Kentėti. (Lietuvos
karo vaizdai). Trijų aktu dra
do komunikacijų su sniege- knygelė yra išėjusi iš spaudos kastų po žeme ■ savo talento, o $1.00.
ma. Parašė V. K-as. Dalyvau
niin. Tuo du organu, širdis ištiktai pora mėnesių ir, reikia darbuotus šioje srityje ir
F. L. I. S.
ja 11-ka ypatų. Kaina ............. 10c.
smegenys, kontroliuoja visus pripažinti, jog ji daro garbės Dievo garbei ir žmonių nau
'Vargšas Tadas. 2-jų vaizdų skicas. Ver
kūno veiksmus.
autoriui, kuris taip nedidelėje dai.
tė 'Trys, Kaune. Pusi. 16. Kaina 20c.
Snaudalis.
Kad maudymasis turi tie knygelėje (tik 69 pusi.) suge
i Vaikų Balius. Parašė Paparonis. Tinka
Vaikų lošimui, su dainomis.
sioginę ant jų įtekmę parodo bėjo lengva, suprantama lie
Į PINIGŲ SIUNTIMO PAŠTU
Pusi. 47. Kaina ....................... 20c.
rytmetinis nusiprausimas, ku- tuvių kalba išdėstyti reikalin
I
SISTEMA
Vaikų Teatras. Keletas juokingų veika
ris tiek atgaivina visų kūnų, giausius dalykus musų amži
lėlių tinkančių ir dideliems.
kad be jo negalima apsieiti. nųjų! laimei pasiekti.
; Pirm. A. Nausėda
(Tąsa nuo 2 pusk")
Pusi. 31. Kaina ....................... 10c.
Tame atgaivinime yra visas! Galima stačiai
pasakyti, dienų jis guli tebūti išmaino i
1024 Center St.
Venite Adoremus. Trijų aktų Kalėdų vaiz
maudymos sekretas. Jei nu-Į jog šios knygelės kas sakinys, mas tiktai tume ofise, kur bu
delis, vertė A. Masionis. Su
Tel.
Lincoln
3044
dainomis. Pusi. 32. Kaina .... 15c.
prausimas veido yra taip nau Į tai brangiausis daimentas. vo išduotas, l’o metų laiko
Vyšnių
Sodas. Keturiaveiksmė Komedi
dingas, tat plovimas viso ku- ,Jq galima prilyginti prie ma “money orderis” netenka ver
Rašt. P. Fabijonaitis
ja.
Parašė
A. Čechovas. Vertė
no turi būti kur kas naudin žos, pilnos daimentų dėžutės, tės, bet jo savininkas gali iš
2350 So. Oakley Avė.
J. Talmontas. Ypatų lošime
gesnis. Patyrimas rodo, kad ikuri, kad ir nedidelė, tačiau reikalauti pinigus, kreipda
dalyvauja 16. Pusi. 67. Kaina .. 40c.
šaltas vanduo yra labai gaivi {turi savyje dideles Vertybes. masis į Pašto Departamentų. Ižd. Kun, F. Kudirka
žvaigždžių. Takai. Triveiksme Pasakos
2334 So. Oakley Avė.
nantis ir stimuliuojantis.
drama. Parašė Vidunas. Til
Be aiškių, lengvai prieina Jei “money orderis” yra pa
žėje 1920. Pusi. 65. Kaina .... 40c.
Maudytis drungnam van mų įrodymų, knygelė yra pil metamas, jo vieton galima
AGITATORIAI.*
Aureole. (Oratorija). Parašė M. Gustai
deny yra gerai, kuomet nori na gražių gyvenimo pavyz gauti kitų iš “money orderių”
tis. Chicago 1914. Pusi. 21. Kaina 10c,
Kun. K. Matulaitis
ma išsiprausti. Ir tas yra džių, kurie dar ispudingiat, ofiso.
Jaunoji
Lietuva. Poema. Parašė Maironis
2334 S. Oakley Avė.
absoliučiai
reikalinga nors paaiškina išdėstytas tikėjime
Mačiulis. Kaunas. Pusi.
“Money orderių” yra dvi
sykį savaitėj, ar dažniau, su tiesas.
A.
Valančius
131. Kaina .............................. 80c.
rųši; naminis “money ordelig žmogaus užsiėmimo. Su Ji skaityti ne tik nenuobo ris
1226 S. 50 Av., Cicero, III. Gurklytės Eilės. 32 Pusi. Kaina .... 10c.
kuris išmokamas tiktai
Dainų Rinkinėlis. 20 dainų vienam, dviem
prantama, angliakasys reika du. bet juo labiau įsigilini, juo J. A. Valstybėse ir jos nuo • \ J. Dimša
ir trims balsams skiriama
lauja praustis dažniau, negu labiau norisi skaityti. Žmogus savybėse ir kaikuriose kitose
3221 Liine Street.
musų jaunimui. Harmoni
ofiso darbininkas.
skaitai, lyg senovės gražių, Amerikos šalyse (kurių tarpe
zavo A. Pocius. Kaina................ 40c.
Šilta maudynė yra taip pat žavėjančių pasakų,
kurios yra Kanada, Kuba, New- M. Šlikas
Pergyventos Valandos. (Karvojaus laiš
10555 So. State St.
gaivinanti, nes iš jos išėjus ku dugne gludi gili, vedanti prie foundiand, Jamaica) ir tarp
kai). Parašė K. A. K. Shenas greitai sutraukia kamba laimės sektina" mintis.
nandoah. Pusi. 180. Kaina .... 50c.
tautinis “money orderis”, ku Visokiais Labdarybės rei
Tautos Dainius. Parašė Jurgis Smalvario temperatūrų, kuri pap
Taigi, patarčiau šių knyge ris yra išmokamas beveik kalais kreiptis į valdyba arba
ras. Gražios Eilės. Pusi. 40.
rastai esti žemesnė neg žmo
lė visiems, kad ir netikin- kiekvienoj pasaulio šaly. Mo- agitatorius.
Kaina
......................................... 15c.
gaus kūno ir tas susidūrimas
Tėvynės Ašaros. Parašė M. Gustaitis. 24
ragina gaivinančius jausmus.
pusi. eilėraščiai. Kaina............. 10c.
Nuomonė, kad šilta maudynė 1
{Ūkininko Draugas. Sutaisė Vincas Toto
atidaro kūno odos skylutes ’
raitis, agronomas. 152 pusi.
Kaina
......... ................................ 25c.
yra klaidinga, nes jos visuo-1
{Gyvenimo Pamatai. Sutaisė K. J. D. Ne
met esti atdaros.
bark 1915. Pusi. 26. Kaina .... 10c.
Jei aplinkybės neprileidžia !
{Patrimpo Laiškai. Parašė K. A. K. 161
prie išsimaudymo, štai, kų
pusi. Popieriniais viršeliais
galima padaryti: paėmus rank į
Kaina ......... '............................... 60c.
šluostj reikia jį sušlapinti į
Kudikų Auklėtoja. Parašė ir savo lėšo
mis išleido kun. P. P. Sauruper vidurį drungnam vande
saitis. Pusi. II. Kaina ............. 10c.
ny ir išgręžti. Laikant abu
Žemaičių Kalvarijos Aprašymas. Ypatin
galu, trinti juo nugarų į abi
gai dievobaimingiems kelei
pusi. Dažnai sušlapinant ir
viams į tų stebuklingųjų vie
išgręžiant, galima visų kūnų
tų. Parašė kun. Ragaišis.
Nepamirškite pasiųsti giminėms į Lietuvę dovanė
taip
ištrinti.
Maudymasis
Pusi. 67. Kaina ....................... 20c.
! Apsvarstyk. Atlikusiems misijų pamink
kas rytmetį drungnam vandelių. Atitaisykite blogus metus savo gausia parama.
lėlis. Parengtas iš gerbiamojo
“Draugas” patarnaus jums kuogeriausiai.
Tėvo Kazimiero Kapucino
KELIONĖ Į ROMĄ
pamokslų. Draugo spaustu
“Draugas” siunčia pinigus į Lietuvę per didžiausius
vė. 1912. Pusi. 47............... Kaina 5c.
Žinojimas ir Tikėjimas Fizikoje. Kaunas
(Tąsa nuo 3 pusi.)
Lietuvos Bankus, kurie teikia gėrę, teisingę ir greitę
1919. Kaina.................................... 5c.
vakaro laikų sunaudoja kaip
patamavimę.
Teisybės Vardan. Jonas lluss’as jo bekas išmano. Buvo ir liūdnų
rezija ir mirtis. Parašė F. V.
“Draugas” siunčia pinigus perlaidomis, čekiais-draf
momentų: kai. kas atsilikęs
Uosis. Pusi. 29. Kaina ............. 5c.
Bažnyčia ir Valstybė. Parašė .Meškus.
turėjo gerokai paklaidžioti,
tais ir telegrama. Pinigai esti išmokami Litais arba A
Pusi. 33. Kaina ....................... f.. 5c.
kai kam fotografijos apara
merikos
doleriais,
taip,
kaip
siuntėjas
nori.
Žmogaus Siela. Ar ji yra dvasia ir ar ji
tas iš akių pražuvo, kitiems i
nemirs? Parašė Pr. A. Dam
Norintieji gėrę ir greitę patamavimę, kreipkitės:
vėl mažesnių “pripotkų” at
brausko. Kauna 1928. Pusi.
sitiko.
30. Kaina .................................. 5c.
Išsimiegoję su baldacliimais
Sitai Viešpaties Tarnaitė. Skaitymai Ge
gužės Mėnesiui. Seinai 1914.
lovose 27 d. 7 vai. pyškame
Pusi. 99. Kaina ........................ 20c.
j Paduvą. Pro langus matyti
Pamokymas
apie Viešpaties Jėzaus. Die
besibaigiančių Alpių tolimos
vo Motinos ir Viešpaties Šven
viršūnės. Visi jaukiausiai nu
tųjų Šventės. Pagirtas Šv.
2334 So. Oakley Avenue,
Chicago, III
siteikę neranda žodžių: vieni
Tėvo Pijaus X-to. Pusi.
girdami Veneciją, kaipo gra
TELEFONAS: ROOSEVELT 7791
56. Kaina .................................. 15c.
žiausių miestų, kiti, ypačiai
Vaidilutė. Gyveninio akordai. Vaičiūnas.
Ofisas atidarytas kasdienę nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak
Kaip Rudens Lapas; Daina;
didesniojo amžiaus keliaunin
jausmų pančiai; miražai ir
kės, savo žilom galvotu II11-,
prieš audra. Pusi. 163. Kaina .. 50c.
guodamos tvirtina, kad tai la
Pirmeivių Laikraštija. Tikėjimas Ir Dora.
bai nepraktiškas miestas.
Chicago 19jL7. Pusi. 16. Kaina .. 5c.
tiems, įsigyti,

Žmonių Sveikata

ypač

kad ir

NAUJI RAŠTAI.

LABDARIŲ CENTRO
VALDYBA

Jūsų Gimines

DRAUGAS PUB. CO.

(Bus dauginti).

A Sketch of the Lithuanian Nation. Pa

rašė Gabrys. Pusi. 21. Kaina ...
Sunkiausiais Laikais. Antanas Rucevič^
Keletas papasakojimu iš didžio- i
jo karo laiku. Pusi. 115, Kaina -p
Vilniaus Albumas. Vilnius senovėje k
dabar. Daugybė artistinių pa
veikslų. Knygos formatas
didelis. Kaina ........................ $5|J
Vinco Kudirkos Raštai. 6 tomai. Be
taisų. Kaina ........................... $16
Šatrijos Raganos Apysakėlės. Iš daktab
pasakojimų; rudens diena ir
sulaukė. Sbenandoab 1907.
Pusi. 69. Kaina ........................ 2
JKa Daryti Kad Pievos Želtu. Parašė Vi
cas Totoraitis. Seinai 1908.
Pusi. 20. Kaina ........................ 2|
Pragiedruliai. Keturi tomai. Parašė ViV
gantas. Atskiras tomas Kaina $1|
Pasakyk Matušei, Agnieška ir Ant GP
laivio. Parašė Šatrijos Ragu!is
na. Sbenandoab 1908. Pusi.
,tdi
29. Kaina .................................. '
Jono Biliūno Raštai. Paveikslai, apysa ,
ir eilės. Tilžėje 1913. Pusi.
143. Kaina ............................... $
Už tikėjimą Ir Tėvynę. Parašė Kun.
D-ras A. Maliauskis. Dešim
tas leidimas. Kaunas 1927.
Pusi 32. Kaina...........................
Independence for the Lithuanian Nat
Knyga apie Lietuvos Nepri
klausomybė. Pusi. 96. Kaina ..

Tankioji Komunija. Kodėl taip daug
čiu baimių sulaiko tavę nuo
tankios ir kasdienines Ko
munijos? Vertė kun. P. Saurusaitis. Pusi. 153. Kaina .........
Teologijos Enciklopedijos Kursas. Pa
šė kun. P. Bučys, M. I. C.
j
Mariampole 1925. Pusi. 15.
Kaina ...................................... $ll
Organine Ghimija. Pamatines žinios. Lai
vai sekdamas Charles Moureu
ir papildęs jį parašė V. Ruol
kis. Vilnius 1923. 384 pusi.
I
Kaina

.....................

$3.(

Jo Ekscelencija Arkivyskupas J. Matuli
vičius. Parašė Serijų Juozas.
/
Pusi, 31. Kaina ....................... IO<
Mandagus Vaikelis. Gražaus ApsėjĮmc
Pamoka. Pusi. 28. Kaina ......... Į<k.
The History of The Lithuanian Natbn
Ant its Present National AsI Į
pįrations. Gražiai aptaisyta.
Puti. 156. Kaina .................... $10tį
Į Aukso Šalį. Apysaka. Laisvai vertėj
Ambraziejus. Kietai apdaryta.
Pusi. 113. Kaina ....................
Who’s Wlio and What- Among Our Greal
Men. Lietuviškos istorijos aprašimas, angliškai. Parašė
F. A. Gelumbis. Pusi. 78. Kaina 50fš
Novena Prie Šv. Onos. Kaina .... 15c'
Jonukas. Dviveiksmė joninių komedija
Parašė Valūnas. Pusi. 64. Kaina 25c

Konstitucija. Nekalto Prasidėjimo Pan'
lės Švenčiausios Draugijos.
Kaina .......................................... liję
Kryžiaus Keliai arba Stacijos. Išimtos i'
Šv. Pranciškaus Dvasia.
Chicago 1929. Kaina ................. 15"
Jėzaus Kryžius Mus Paguoda Iš Vvskvt
po J. Pelčiaro knygos: “Dvasi
nis Gyvenimas”. Lietuviškai
sutaisė Kun. V. Ambraziejus
ir kun. A. Petrauskas. Antra
laida. Mariampole 1926.
Pusi. 160. Kaina ....................... 45)1
Kaip Užsiauginti Sodas. Seinai. Su
veikslais. Pusi. 31. Kaina .........

Catechism of Christian Doctrine. St. Lt
uis, Mo. Pusi, 35. Kaina ......... 10c
Amerikos Lietuvių R. K. Konstitucij^
Priimta visatiname seime
rugsėjo 3 d., 1920. \YaterbuI.
iv, Conn. Kaina ....................... 15c
Auštant. Puikios eilios. Parašė J. Mikuo <
kis. Vilnius 1919. Pusi. 67. Kaina lOt

Jurgis Smalavaras. Komedija. Kaina 20c
Lietuviai Katalikai ir Kitos Sroves. Pa
rašė Uosis. Boston 1917. Pusi.

32. Kaina ................................... 25c

Piršlybos. Komedija 2 veiksmuose. Paga
gal M. Gogelį sukeverzojo
, Ša Ida — Balda. Chicago 1912.
Pusi. 10. Kaina ........................ 20e
Apysaka ii
lietuvių padavimų. Vertė
Adolfas Vegele. Vilnius 1909.

Kunigas. J. I. Kraševskis.

Pusi. 134. Kaina ............................ 20o

(I

Darbininkų klausimas. Parašė kun. J
Staugaitis. Pusi. 46. Kaina .... 2<>.
Šventas Kazimieras. Su 4 paveikslais. PiK1
rusė A. Alekna. Kaunas 1927.
Pusi. 31. Kaina........................... 15c
I

Ketvirtadienis, T/iep. 25, 1929
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Meškauskas, Balkus, P. Gab- Numizmatikų
Associacijos,
DR. M. T. STRIKOL
ris, M. Bukšaitis, Petrauskas, Chicagos skyriaus pirminin
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Valatkevičius, Budenas, Vaš- kas.
, i
4101 South Ashland Avenue
Telefonas Boulevard 1939
«r
Telefonas Boulevard 7820
juokinga komedija. Kas eis, kevičius, J. Kulikauskas, J.
Rap.
Tel. Canal 6744
Vlrglnla 0384
Rea, 4441 SouthAlbany Avenne
Tel. Prospect 1910
tegul susivaržo stipriais dir- Noreikas, V. Šnaras; iš moValandos 2-4,4-8 Nedėlioj 14-12
PIKNIKAS.
Ofiso Valandos; 9 iki 12, 1 iki 3
žais, nes juoko bus iki soties. 'terų: Skulienė, Jukubaitienė,
dienų, ir 6:30 iki 9:30 vakare
ena prie Šv. Onos.
GYDYTOJAS,
Jodsnukienė, Novokienė, Bar
CHIRURGAS
Šventų bažnyčioj lai4608 S. ASHLAND AVĖ.
Marąuette Park. Jau Ofiso Tel. Canal 2118
IR OBSTHTRlKA.il
šv. Onos dr-jos pirm. p. kauskienė. Visiems širdingai
Namų Tel. Lafayette >408
Netoli 46th Street
Chicago, 111.
'a novena prie šv. Onos. J. Lukošienė buvo išvažiavus ačiū.
viskas gaminama musų para
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų Ir valkų
< tai dvasinio džiaugsmo vakacijoms. Laimingai grįžo
pijos
dviejų
metų
sukaktuvių
Ne pro šalį bus paminėti,
DARO OPERACIJAS
?knkr Jiems, ypač šv. Onos namo ir vėl stoja draugijos kad “Birutos” daržo savinin piknikui. Visi parapijonys ne
Res. Tel. Mldway ESU
Ligonius priima kasdieną aaa
OFISAS
pietų Ir 8 vai. vakaro.
Dr. R. O. 0 U P L E R
dra’ i jos narėms. Jos skait-1 darban.
kas yra šv. Jurgio parapijos tik patys važiuos, bet dar
Nedėllomis
Ir seredomls tik
1900 S. HALSTED STREET GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
lankosi o per šv. Onų,
lškalno susitarus
Lukošienė visa klebonas, kun. J. Cižauskas, ir savo gimines ir pažįstamus
Oakley Ava Ir 24-tas Street
Ponia J.
Telefonai Canal 1712-4241
26 d., 9 vai. ryto eis širdimi tarnauja draugijai ir kuris jau, antram piknikui dar- pasikvies į piknikų. Moterys,
NAMAI:
Ofisas ir Laboratorija
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllale
rpore” prie šv. Komu- niekados nepavargsta. Džiau- žų veltui davė. širdingai jam girdėjau, “Streikuos” šį sek
Ir Ketvertais vakare.
Ir X-RAY
4193 ARCHER AVĖ.
2130
.WHSl
’ 22nd STREE1
Prašonios visos narės giamės darbščia pirmininke, i ačiū.
madienį ir pietų nevirs. Sako Valandas; prieš pietus pagal sutarti '
CHICAGO
nti, i svetainę ateikite
Narė.
]r pereitais metais buvo net “tegul vyrai pikniko reslau- Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v. i
—-----------keli parap. piknikai, o daržas rante pasivalgo pietus ir va
1>, Šv. Onos draugija
karionę. Jeigu višiems “veca- Res. tel. Van Buren 5358
šv. K. A. rėmėjos 4 sky- nieko nekainavo.
Tel. Lafayette 5793
lubilejinę -vakariene 26
tnJn o'i
divb
z,
Gydytojas ir Chirurgas
tionai
”
,
tai
mums
ir
musų
k .. .
.
inaus taip-gi įsismagino un nGeros kloties musų klebonui,
Ofisas 2408 WEST 63 STREET
ptugijos gyvavimui pa- ų; šįmet jau turėjo tris pra- j
pečiams ir gi tebūna vakaciLai gyvuoja šv. Jurgio para
Kertė So. Western Avenue
^liepos 28 d., / :30 va- jinogėles. Liepos 21 d. Wajos . Gerai ir padarys, nes
Tel. Prospect 1028
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Residencija 2859 So. Leavltt St.
arapijos svetainėj su Uington Heights miškely iš- Pija.
ijoms niekad nėra pasilsio nuo Suite —06
Tel. Canal 2880
1574 Milwaukce Avė.
Office; 4459 S. California Avė.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-0 v. v.
Tel. Brunswlck 0624
orograma, dainomis ir važiavimas labai gerai pavy
to virimo.
Nedėlioję pagal sutartį
Nedėlioj pagal susitarimą
Piknike bus gana Įvairių valandos; nuo 2 iki 7:30 vai. vak.
ko. Diena buvo graži, žmonių
1V.
. .
,
. ‘ 'kasdien. Nedėllomis nuo 1 Iki 2 vai.
ir gardžių valgių, nes virėjos 'po pietų.
!
suvažiavo
labai
daug.
Pelno
OVOKATAI:
!
jau senai tariasi, kaip gargražaus liks.
PILNAS EGZAMINAS
džiaus iškepus “kugelį”, kad
DIDELIS PIKNIKAS
i Ačiū visiems atsilankiusiems
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8
' $5.00 TIKTAI $5.00
j
butų
toks,
kaip
Šidlavoje
o
X — Spinduliai
• ir rcmusiems.
SPECIALISTAS
4910 So. Michigan Avenue
Rengia
Ofisas
2201
West 22nd Street
Taigi
nenusiminkit,
bet
eikit
kepsnis, kaip Kretingoj. Musų
Narė.
Tel. Kemvood 5107
pas tikrą specialistą, ne pas kokį
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
ETLrUVIS ADVOKATAS
Lietuvių Suvienytos Dr-jos Š. biznieriai tam tikslui aukomis
Tikras specialistas, ar
Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; nepatyrėlį.
ba profesorius, neklaus jūsų kas
Avenue
Tel. Republic 7868
P.
ir
P.
ir
Ūkės
Kliubas
pasižymėjo.
Mes
jų
nepamirSvarbi
žinia.
2221 West 22nd Street
įuo 6 iki 8 vai. vak. apart jums kenkia, ar kur skauda, bet
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v.
pasakys pats, po pilno išegzamiNedėlioj: 10 — 12 ryto
Liepos 28 d., AVikhvood miš NEDĖLIOJ, LIEPOS 28, 1929 ' Šime.
Arti Lsavitt Street
į šventadienio ir ketvirtadienio navimo. Jus sutaupysit laiką ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
M. Dargužio Miške.
kuose pagal Caluniet rivės
Telefonas, Canal 2552
Biznieriai.
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
tarp State Street ir WentOPTEMITRISTAI jie neturi reikalingo patyrimo, su- Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6651
Bus tikra lietuviška muziValandos 9 ryto, iki 8:00 va-i
Musu kolonijoj
radymui žmogaus kenksmingumų.
nemažai
ivortli Avė. ivvks Roselando i... miniotu ririmn ctanin
Mano Radio — Scopa — Kaggl
kare. Sered^aais ir Pėtnyčio Lietuvį Kliubų ir Draugi
X-ltay Roentgeno Aparatas ir vi
™
siškas bakteriologiškas egzamina
mis nuo 9 ild 6.
ganizavus
-i__ v
• Ij vietini *’ apielink5s ir Chi- g
Savitarpinės
Pašalpos Susiu™““’” J™ '''' V‘S-U
vimas kraujo atidengs man Jūsų
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
Gydytojas ir Chirurgas
_• _•••
-v v. .
.vi
’
1
biznis naaereio.
pagerėjo, nes žmones
vienijimo įsvaziąvinias. šis iš vagos lietuvius Į musų pikni
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
JOHN B. BORDEN j”,"j.
nebvažinėja kitur, ir da 4auIr gyvumas sugryš jums taip kaip
1821 SOUTH HALSTED ST.
važiavimas bus nepaprastas; kų.
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
?
giau
pribūva
naujų
gyvento

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avo.
ligų skilvio, žarnų, inkstų, odos,
(Jolin Bagdzlunas Borden)
jame bus dalinamos dovanos.
Komitetas.
Valandos. 11 ryto iki 3 po plotų
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
jų. Jie tų gerai supranta ir,
6 iki 8:30 vakare
Kurie jas gaus, bus patenkin
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
ADVOKATAS
! užtai parapijos reikalus uo-į
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
ti. Boto, bus gera muzika,
kią
užsisen ėjusią.
Įsikerėjusią,
|liai remia. Tikimasi, kad jie i
105 W. Adams St. Rm. 2117
chronišką
ligą, kuri nepasidavė
visokių žaismių. Todėl vertėTelephone Randolph 0727
net gabiam šeimynos gydytojui,
šauniai pasirodys ir musų pa- !
įtų visiems atsilankyti ir sma-!
neatldėliokit neatėję pas mane.
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
rapijos
dviejų
metų
sukaktu

Perkėlė savo ofisą, po numeriu
DR. J. E. ZAREMBA
giai laikų praleisti.
Lietuvis Akių Specialistas
SPECIALISTAS
vių piknike, šį sekmadienį. Vi
Telephone Roosevelt 9090
Roselando Lietuvių Kliubų I PAGARSINS LIETUVOS
4729 S. Ashland Avė.
Inėjlmą^ Rūmas 1016
Palengvins aklų Įtempimą ku
si jame dalyvaus.
VARDĄ.
Namie: 8 iki 9 ryte Tel. Itepub. 9600
21 W. JACKSON BOULEVARD
ria esti priežastim galvos skaudė
ir Draugijų Savitarpinės Pa-į
SPECIJALISTAS
Arti State Gatvės
jimo, svaigimo,
aklų aptemimo,
Rap,
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki
šalpos Susivienijimo nariai ir i
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
nervuotumo,
skaudamą
akių
kar

1
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 7
šti. Atitaisau kreivas akis, nulmu
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
narės, kurie paėmėte išvažia ■ Rugpiučio 24 d. Cbicagoje,
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
cataractus. Atitaisau trumpą repietų: 7—8:30 vakare
MUSŲ RADIO.
po pietų.
gystę ir tolimą regyste.
vimo tikietus platinti, nepa Congress viešbuty įvyks ANedėliomis 10 iki 12
(Juozas J. Grisius)
merikos
Numizmatikų
(Numiz
TELEFONAS
MIDWAY 2880
Prirengiu
teisingai
akinius
vi

mirškite liepos 28 d., Wild
suose
atsitikimuose,
egzaminavi

West
Side.
Pi
rniadienio
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) į dood miške sugrųžinti komi- nia^^a — mokslas apie seno
mas daromas su elektra, parodan
OFISAI:
vės
pinigus
bei
medelius)
j vakare Aušros Vartų parapičia mažiausias klaidas.
1446
S.
49
Ct.
2924 Washlngton Tel. Boulevard 1401
Telef. IBoulevard 2800
sijai išvažiavime.
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd.
RESIDENCIJA
Vssociaeijos visuotinas narių ' jos svetainėje Nekalto PrasiBpeclalė atyda atkreipiama mo Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-2451
6515 So. Roekwell Street
Susivienijimo reikalais rei
Telef. Republic 9723
suvažiavimas, kuriame daly- dėjimo merginų draugija savo kyklos vaikučiams.
kia kreiptis šiuo adresu: JoGydytojas, Chirurgas Ir Akušeris
Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
nas Tamašauskas, 13S E. 110 vaus ižymiausi Šiaurės, Pie- mėnesiniame susirinkime tu- į kare.
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki
3343 SO. HALSTED STREET
Gydytojas ir Chirurgas
tų, Centralinės ir Filipinų nu rėjo vietinius dvasios vado 12 po pietų.
Street.
į,
Valandos: Nuo 2 __ 4 P. Pmizmatikai. Suvažiavime Dr. vus ir rinitai galvojo, kokio4712 S. ASHLAND AVĖ. REZIDENCIJA
(ADVOKATAS
Komisija.
7—9 vakare
4729 W. 12 PI.
Nedėliomis
Račkus turės dvi paskaitas: j mis priemonėmis į draugijinį
tNuo 9:30 Iki 1 vai.
Tėl. Cicero 2888
Susitarus
TeL Boulevard 7589.
N. Dearborn Street
a) ^pie Inca (indijonų) se- Į gyvenimų įtraukti visas musų

LIETUVIAI AMERIKOJE
OSELAND, ILL

DR. A. RAČIUS

DR. A. L. YUŠKA

k

DR. J. J. KOWARSKIS

L

DR. T. DUNDULIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DE KALB, ILL.

DR. S. BIEŽIS

A. L DAVIDONIS, M. D.

N KUCHINSKAS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. VAITUSH, 0. D.

CHICAGOJE

DR. CHARLES SEGAL

JOSEPH J. GRISH

DR. y. A. ŠIMKUS

DR. S. A. DOWIAT

P. WAITCHDS

Tel. Franklin 4177
Nuo 3 iki 9 vakare
į 7 St., Kamp. Michigan Avė.
Tel. Puliman 5950

Telephone

Central

6926

F. W, CHERNADCKAS
ADVOKATAS
134 North LaSalle Street
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Lacal Office; 1900 So. Union Avė.
Tel, Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

nūs pinigus ir b) apie lietu-j parapijos

merginas.

Šiame

vį Brenner (Baranauskų) žy-; susirinkime dalyvavo tik 17
Šv. Jurgio parapijos išvažiavi- Į minusį Amerikos skulptorių—J narių/ Draugijos mėnesiniai

25 METy PATYRIMO

mas.
Unedalistų, kuris* padarė 1110- susirinkimai daromi po tre Pritaikyme akinių dėl visokių aklų
įvyko 14 d. lie-’delį dabartiniam J. A. V. 1 čiam sekmadieniui pirmadieBirutos” darže. Diena'centui su Lincolno biustu. Mi-;mo vakare.
OPTOMETRISTAS
buvo labai graži. Žmonių su- nėtas Baranauskas yra padaX Iš Montrealio, Canados,
važiavo pusėtinai, tat ir pel-Iręs
modeliųt. ir Pietų Ameri- felrj fedVUllę
1
p. Girdauskienė,
na parapijai liko $408.00.
kos valstybių pinigams.
atlankydama savo sergančių
Piknike dalyvavo visi musų
Be to, suvažiavime Dr. Rač- seserį, Dievo Apveizdos parabiznieriai; tas rodo. kad jie kus žudą išstatyti parodai
ipijoje, užsuko AVestsidėn įmyli savo parapiją ir remia,,sava «.ny Lietuvos pinigų ko-|duoti |;un
Mačiulioniai palekcijų, kuri įkainuota suvirs sveikinimus nuo šv. Kazimiero
Taipgi daug buvo biznierių $15,(MM). Vienas “unikatas”
parap. parapijonų.
i Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
ir iš kitos miesto dalies; šir- į (vienintelis išlikęs pinigas)
akinių
----—
—
:
1801
South
Ashland Avenue
dingai jiems ačiū už atsilanky-Dr. Račkaus kolekcijoj ap.
i i .J Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas
mq.
įkainuotas $3,000.
__
Kalbama, Kad laime akla, į
pastebėktt
mano iškabas
Išvažiavime darbavosi se-1 Svečiai į paskaitų ir paro- bet galima tuo paabejoti, ma8nUĮy 9*-3^*iki*12^
Piknikas

JOHN SMETANA, 0. D.

kantieji darbininkai; p. Ta- dų bus įleidžiami veltui.
■ tant, su kokiu neklaidingumui
! mėlis, J. Necelis, J. Usaris,
Dr. Račkus yra Amerikos I ji suranda kvailius,..

Cino
\tmis

t>ON4 i Ui j
ne \

fiT5 OOIN6 . ON
\pyRPose .r knou/s

ryto. Nedėllomis nėra skirtų
valandų Room t.
Phone Canal 6R18

DR. A. J. RERTASH

I s

į

DBNTISTAI

RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 26
metus kaipo patyręs gydytojas, chirurgas Ir akušeris.

3404 1O. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 8201 S. WALLACE STREET

Gydo
gasvyrų,
jausius
elektros

stalgias
ir chroniškas 11moterų ir vaikų pagal nau
metodus X-Ray Ir kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Office Boulevard 7448

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTI8TAS
4145 So. Ashland Avenne
Ant Zaleckio Aptlekoe

Tel. Canal

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

DR. MAURIGE KAHN

1281

DR. O. I. BLO2IS

Gydytojas ir Chirurgas

DENTIBTAB

2201 West 22nd Street

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

(Kampas Leavltt 8t.)
Valandos: Nuo 9 iki 11 ryto
nuo 1 iki 8 vakare

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Flaza 3200

Oiawn for fliis danei Sy fl'SllSt

$0 V9U KNOW WHY - - - The Poor GStf Tie Is ft!ways To Blamer
C

, DR. HERZMAN

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5918

VALANDOS:

Vilu Šhovv)
e*

/NOU
^7

J
.

?

jeėšiĖ."
■<Ou Mino
SetuiNė THIS
THIH4 rOOgTHCI

Tel. Briinswlck 4624

DR. A. J. GUSSEN
Lietuvis Dentistas
1679 1<ILWAUKEE AVENUE
Valandos; 9-11, 1-6, 4-8:84
Sekmadieniais Ir trečiadieniais
pagal susitarimą.

Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nuo 10 Iki 12 dieną,
Nuo 2 iki 3 po pietų,

Ofiso Tel Vlctory 8687
Of. Ir Rea. TeL Heralock 8874

DR. J. P. POŠKA
Tel. Lafayette 6881

DR. J. A. PAUKŠTYS
,SkS(x- •'

DENTISTAS X RAY
4193 Archer Avenue

8181 8 HALSTED STREET
Antrai ofisas Ir Rezidencija
6644 S. ARTESIAN AVB.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais; nuo
7- 9 vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6
po piet: Utain. ir Subat. Nuo
8- 9 vak. šventadieniais pagal va
ta rims.

J V

¥
»

i
Ii«p. 25- 193,A

rugsėjo, ’taipo-gi nutarta su ir Skolinimo Bendrovių virši
ruošti jaunuolių oratorinį kon ja $12,000,000.00.
testų’, kuriame bus duodami
Pereitais metais, sugrįžus
Paskutinį liepos mėnesio tre dideli “praizai”, o pirmasis
atstovams iš Illinois Lygos
žvniėjo talkininkavimu Pir
čiadienį 31 d. Aušros Vartų geriausias kalbėtojas laimės
Seimo, nutarta, kad įvairios
majam “Draugo” piknikui.
par. svetainėje 2323 W. 23 PI. pirmų “praizų” ir turės pro
Parsiduoda geselino stotis
pavienės Bendrovės ragintų
X (jautas pranešimas, kad
Chieago, III. įvyks nepapras- gos nuvažiuoti į Illinois Val apielinkės gyvenančius žmo ant Cottage G rovė avė. arti
.
„ ,
_
X P lė M. Šlapi kaitė, “Dai Maruuette Parko lietuviu pa....
,
... .tas Marijonų Kolegijos Rėmė- stybės Statybos ir Skolinimo
nes, ypatingai senesnėse ko Marąuette Rd. Gera vieta
. .
, . . „
,
nos” choro narė, užvakar iŠ- rupijos piknikas bus tikrai
,
, A
,• •
t,
, , ,
, .
ju susirinkimas lygiai 8 vai. Bendrovių Lygų į Spring- lonijose, taisyti savo biškį ap- bizniui, parsiduoda bargen
vyko atostogoms pas savo te- [vairus. Bus keletu orkestrų
1‘ield, 111., kurios suvažiavi griuvusius namus, o “spul- -pigiai. Del platesnių informavėlius j Grand Bapids, Mich. pritaikintų seniems ir jauBus pasakyta tinkama pra- mas bus laikomas spalio mė kos” pasirįžo šį darbų finan- cijų atsišaukite:
Grįš “Dainoi choro sezonui niems. Ten busiųs Telšių
ni.
i,
• • v /įkalba ir ištrauktas laimingas nesy, šių metų. Ir jeigu jis, suoti.
A. N. MASULIS & CO.
Pliumpis su Raseinių -Magde. I .
,, ....
prasidėjus.
. . ................ .
r, ,. ivajaus bilietas, kuris laimes ar ji, laimės tenai, tai bus
6641 So. Westem Avė.
,,
Šį agitacija atnešė vaisių
X .Tonas Martinkus, siuvė X Cicerieciai daro didelius i “
...
, auksu $100.00. Kas nori sa- Lygos lėšomis sekančiais ineTelef. Republic 5550
Važiuojant per įvairias lietu-!
, .
.....
jas, turįs šapų 2248 So. Uoy- pnsirengnnus prie savo ant-1
..
....
vo laimę išbandyti, lai pasistais pasiųstas į Atlantic Ci-'vių kolonijas matoma, kad —--------------------- -=
T
ne avė., dabar yra labai “bu- roio parapijos pikniko. Vie-I
.. .
.
..
...... kubina gautuosius vajaus bi
ty, N. J.
j nameliai yra taisomi: ar tai PARDAVIMUI AR MAINYsy”. Šiuo tarpu jam net pa- tines drauguos lenktvniuojasi
lietus grąžinti. Rėmėjų; Cen
gelbininko reikia, kad savo ir žiūrės katra geriausia pasi
Be to, kad susipažinus vi-'nau-ias fundamentas dedamas,
MUI.
tras nuoširdžiai dėkoja vi
žymės.
O
geriausia
pasiro

skaitlingus kostomerius aprū
siems taupytojams,
dalinin- ar tai niaiavojama, ar tai taiHemstiehing ir fancy goods
siems, kurie prisidėjo darbu
džiusi
piknike
gaus
dovanų.
pinti. Norintis siuvinio ir plo
karus ir šėrininkams Lyga ^nia - moderniški patogumai krautllV- (Jeras biznis niote.
ir pinigu, kad Kolegijos va
X
Moterų
Sųjungos
North
ty mo darbų gauti, gali j ji
nutarė turėti savo
vasarinį ir tokiu kudu savastis apsau- ri]n^ išdirbtas per 2 metu.
jus pavyktų. Kaip ir kiek pa
Sidės kuopa rengia išleistuvių
kreiptis.
išvažiavimų, kuris
įvyks 28 g°Jama nuo to laipsnio, kad Rokuosini tik
stakų, nieko
vyko, sužinosite liep. 31 d.
vakarų
rugpj.
6,
šv.
Mykolo
d.
liepos,
1929
m.,
Grigo
farl
hetuviai
negah
gyventi,
bet
nerokuosim
X Mateušas Palionis, gyv.
l
.
, ~
- nerokuosim uz biznį arba
tame susirinkime.
J moję.
|turi nigeriams arba meksiko- <q.
„ Mainysim ant karo ar
2200 W. 22 st., neužilgo ati par. salėj, savo uoliai veikėjai
darys rūbų siuvimo šapų. Ma- p-niai dievai Valaitienei.
Šedžiai yra popularųs žmo į Išvažiavimas rengiamas ne;nani^ bšienduoti. Tat, mato- jroko
s^aks bendrovių susi- Taip-gi didelis lotas Brookteušas yra gerai išsilavinęs
nės, tad susilaukė gražų bu ! dėlto, kad padaryti kiek pini- nia’
ŽINELĖS.
gų, bet vien tiktai, kad šeri- dėjimas nesą naudos, pagel- fielde,
> 20 mailių nuo Western
siuvėjas, ypač siuvime mote
ri artimųjų draugi}.
ninkai visų “spulkų” turėtų ^darnos išlaikyti tas koloni- Electric
rų ir merginų rūbų. Jisai pa
Rap,
Town
of
Lake.
—
Ponai
progos susipažinti su “spull*etu\ystėje.
žadėjo dovanų “Draugo” ru
4357 So. Mozart St.
Mališauskai
su
šeimyna,
tųjų
Dar noriu Pnmihti, M tos
deniniam piknikui, būtent lai
IŠ LIETUVIŲ “SPULKŲ“ kų” bendradarbiais, pasikalTel. Lafayette 1540.
ibėti ir pasilinksminti. Jokios ^ndrovės gelbsti sutaupyti
mėjusiai pasiūti paltų pagal vienų gražiausių rezidencijų
SUSIVIENIJIMO.
prie Garfield bulvaro, išva
įžangos nebus.
(Centus ir tiems’ kurie nema*!
naujausios mados.
žiavo
vakacijoms
į
Cider
La

TĖMYKITE.
galima šito- no P,rkti nann*' šokėdami po į
X P-nia Leškienė, gyv'. 7259
Lietuvių Statybos ir Skoli Nuvažiuoti
'
So. 'Taiman avė., susirgus pa- ke, Mich. Žada apsukti ir apie nimo Bendrovių Lyga Illinois kiu budu: paimti Archer Avė. kells centus Per kelet*
Del žmonių, kurie perka su
sidavė į ligoninę. Yra viltis, Round Lake, Mieli., ir kitas V., kuri liko įsteigta 1926 me kelia ir važiuoti iki Sumniit SUHldeda paskirtų sumų ir
*
’ už jų mokama labai didelis apsigalvojimu. Mes turime kekad greit pagerės. P-nai Les- vietas.
tais, jau daug pasidarbavo. o davažiavus Sunnnit pasisuk
lėtą, labai puikiu naujų, na
Girdėjęs.
kiai yra uolus rėmėjai BernaiX Gerb. kun. A. Linkus, Pirmas svarbesnių jos darbų, ti į dešinę ir važiuoti Route nuošinitis.
mų, šie namai yra biskutį kičių Kolegijos ir “Draugo” šios parap. vikaras visų mv- tai susiartinimas įvairių pa No. 4 link Joliet; privažiavus
tokesni, nes yra daugiaus pri
SERGA PROF. J. JA
skaitytojai.
limas ir gerbiamas rašo, kad vienių bendrovių į vienų ben rubežių Du Page ir AVills
taikinti prie dabartinių laikų,
BLONSKIS
X Brightonparkiečiai ex- atostogas leidžia labai ramiai drų ir naudingų lietuvybės County, kur yra iškaba “End
3 iš tų namų yrą, keturflačiai,
pressininkai Norkus ir Mani- Crooked Lake, Mieli., taip darbų. Laikydamos posėdžius of Du Page begins YVills”
Prof. J. Jablonskis jau an- tai yra 2 flatai po 4 kambakas pasitarnavo savo parapi- kaip “pustelninkas”.
kas 3 mėnesiai per išrinktus paimti pirmų kelių ir suktis
ftrų savaitę guli karo ligoni- rius ir 2 flatai po 3 kambarius,
jos piknikui. Be to jie atsi- j X Visi važiuoja į atosto- delegatus
tariasi, ir jau 1 į kairę ir tuojau kas nors iš
nėj. Temperatūra dabar nor- visi kambariai yra labai dider;1. ..
. _ ______ _ _____ ______________ 1 gas tiktai musų didžiai gerb. vykdoma, kaip ištobulinti lie komisijos pasitiks svečius.
kleb. kun. Al. Skrypko na- tuvių “spulkos” patarnavimų ! Gal bus įdomu žinoti vi mali, naktimis miega ramiau Ii ir erdvus. Prie kiekvieno
GRABORIAI:
muose. Mat, tas milžininis iki pirmo laipsnio, kad atpra- suomenei, kiek Lietuvių Sta- negu seniau. Jį kasdien pri- namo yra ir mūriniai garažai
žiūri gydytojas, o prie jo nuo- dėl 3 karų. Visi namai įrengbažnyčios dekoravimo darbas įtinus lietuvius iki šiam lai- tvbos ir Skolinimo Bendrovių , , , V
-i
• ........
v ,
1-1
. lat budi gailestingosios sesu- tl sulig vėliausios mados, Styjam rupi.
kui dar priklausančius sve- yra Chicagoje ij: kiek kapi
tės.
‘R.’ mu apšildomi, šu biuigalow
X P-nia M. Šedienė, Šv. K. timžemių “spulkose”.
talo Bendrovės reprezentuoja:
išdekoruoti,
stogais, gražiai
Pereitais
metais
Illinois
A.
Rėmėjų
Dr-jos
Centro
vice1.
Vytauto
Building
and
Lietuvis Graboriu*
plesteruoti beismontai, steel
TOBULĖJA ŠIAULIAI
Patarnauja
laido
pirm., šventė savo vardadie Valstybės Lietuvių Lyga iš Loan Association.
construction, geriausis plumtuvėse kuopiglausia.
nį, liepos 22 d. Kadangi pp. rinko savo atstovus ir oficia 2. Halsted Bldg. Loan &
Šiuo metu mieste eina vieReikale meldžiu at
,
bingas. showers, gasiniai p«!sišaukti,
o
mano
liai jie atstovavo 22 Lietuvių Savings Association.
sieji darbai. Grindžiami plen- x. . . ,
. ,
darbu busite užga
A .
j
v
..
čiai, ice boxes ir kiti vėliausi
nėdinti.
Statybos ir Skolinimo Bendro 3. Gediminas Buiding and tai, vedama kanalizacija. Ka
įrengimai. Parsiduoda labai
Tel. Roosevelt 1616
ves. Sėkmės to atstovavimo Loan Association.
nalizacijos ir vandentiekio įarba 2516
pigiai arba priimsime į mai
1814 W. 23rd Place
buvo
tokios,
kad
buvo
paskir

4.
Lietuva
Loan
&
Savings
vedimas
jiems
atsieis
apie
pnLIETUVIS GRAHORIUa
Chlcago. I1L
.
.
....
r. ...
nūs mažesni namą,.
ti net 5 lietuviai į įvairias Association.
sę mihiono litų. Rekijavo e_ .
ę
, Ofisas:
r
T
XT
T
r
-D
-1 ’ v
IX •
Tunme vieną, biznio namą,
4648 S. MARSHFIELD AVENUB
komisijas Illinois Valstybes 5. Litli. Neivs Loan & Bud- zerų projektuojama sujungti
Tel. Boulevard 9217
kuris randasi priešais MarSimpatiškas —
su Šiaulių ežeru. Kitoje ŠiauLygoj.
ding Association.
ąuette Park kampa. Šis namas
Mandagus —
Pereitam susirinkime, ge 6. Loiid Name L. B. & L. lių ežero pusėje statomos
.
...
, ...
T .
....
yra tinkamas dėl Meat MarGeresnis ir Piges
maudykles. Į jas publika ga- ;
.
gužės 28 d., 1929 m., buvo Association.
T
1 • ket ir Grocermos. Tai yra dinis už kitų patar
7. St. Anthony Liti'.. Pa- les persikelti keltu arba lai- __
__
_ _ . .
nutarta šį metų Chicagoje
», delis
Štoras, 3 flatai po 5
navimas.
vėliais.
Graborius ir Balzamuotojas laikyti didelį ir iškilmingų rišli Bldg. & Loan Ass’n.
kambarius ir 2 mašinų muro
seimų, kuris įvyks 13 ir 14 8. Simono Daukanto Bldg
Mes sutei
garažas. Visas namas įrengtas
CHICAGOS PAŠTF
kiam manda
& Loan Association.
sulig vėliausios mados. Par
gų, draugišką
PAGRABŲ VEDĖJAI
LIETUVIAMS LAIŠKAI
9. Lietuvos Vyčių Bldg.
patarrjavliną.
duosime labai prieinama kaina
Didysis Ofisas:
Pata.rnavlmas
& Loan Association.
4605-07 So. Hermitage Avė. visose
METINĖS SUKAKTUVĖS
arba mainysime.
Chica
510 Ezerskis Anton
10. I). L. K. Gedimino Bldg.
Tel. Yards 1741 Ir 1742
gos dalyse ir
Turime dar viena biznio
i prieiniesėuose.
520 Jankieivic Stefan
& Loan Association.
SKYRIUS
namą, kuris randasi ant 71st.
Grabai pigiai
4447 So. Fairfield Avenue
532 Martinko Toni
11. Brothers of Lith. Bldg.
net už $25.
Street, tai yra 2 nedideli štoSKYRIUS
OFISAS
537 Mosteckene Ona
& Ijoan Association.
1410 So. 49 Ct, Cicero
3238
South
:
rai,
5 po 3 kambarius flatai
Te'.. Cicero 2794
540 Pilvenis Antanas
12. Keistuto Loan & Bldg.
Halsted St
’ ir 2 mašinų muro garažas.
SKYRIUS
Vlctory 4088541 Pocienė Ona
Association
No.
1.
3201 Auburn Avenue
89
Tel. Boulevard 3201
Rendos.543 Renuckui .Tonui
13. Lith. Building Loan &
4424 So. Rockwell St.
1 fl............ $45.00
Honiestead Association.
Vlrginia 1290
REIK
ALIN<
1
A
Merga
itė,
2 fl.......... $45.00
14. Lith. Building and Loan
gyvenanti
Roselande
arba
a.PIGIAUSIAS LIET. GRABORIIJS.
3 fl.......... $45.00
Association, AVaukegan, 111
CHICAGOJE
|
15.
Chieago
Lith.
Savings
&
P
i(ll
'nkėj,
mokanti
“
shortI.
J.
Z
O
L
P
4 fl..................... $45.00
Laidotuvėse
paIihand
__ in
•__rašyti
______
'
tarnauju
geriausia
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
”
ir
ant
mašinėMirė liepos 26, 1928, o pa
1 štoras ..... $40.00
Loan Association
lr pigiau negu kiti
VEDĖJAS
laidota rugpj. 1 d. šv. Kazi
dėl ofiso darbo. Kreipkitės
todėl, kad priklau
2 štoras. $40.00
miero kapinėse.
16. United Lith Bldg. &
1650 West <6th Street
sau prie arabų lšlaišku
2 garažai .... $14.00
J
Atmintinės šv. Mišios Įvyks
dlrbystės.
'Loan Association.
Kampas 46th Ir Paulina Sts.

CHICAGOJE

PRANEŠIMAS.

NAMAI -- ŽEMĖ

S. D. LACIf AVVIGZ

E Z E R S KI

A. PETKUS

r.

c,

.

„

T

-1

X,

IX-

1
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i

TEOFILĖ
BUBELIENĖ

J. F, I1A0ŽIUS

OFISAS
Tel. Blvd. 6208
668 West 18 St.
Nuliudlmo valandoje kreipkitės
Tel.
Canal
6174
prie manęR,
patarnausiu simpatiš
RKIRIUS:
8288
kai, mandagiai,
gerai
lr pigiau
So. Halsted 8treet
negu kitur. Koplyila dėl šermenų
Tel. Vlctory 4088
dykai.

Phone Boulevard 4139

Musų patarnavlmaa
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
mo Išlaidų už.lallrvmul
įkyrių.

Nauja, gTaži k&
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1181

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJA8

Turtu automobilius vlsokletns
reikalams. Kaina prieinamu.

3319 AUBURN AVENUE
Chieago, III.

liepos 26, 1929
par. bažnyčioj.

Aušros Vartų

Visi giminės, draugai ir pažĮstaml maloniai prašomi atsi
lankyti Į tas pamaldas.

Netikėta mirtis ištraukė iš
mup,ų tarpo rūpestingą valkų
auklėtoją ir uolią veikėją vi
suomenės .reikaluose.

III.
18. South West Side Bldg.

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

& Loan Association.
19. Dollar Savings Building
and Loan Association.
20. Universal Building and

iMielašlrdlngas Dievas tesu
telkia Jos nemariai sielai am
žiną atilsi.........

Loan
21.
Bldg.
22.

Nuliūdę:
Vyras Petras ir dukterys
Teofilė ir Petronėlė ir mums
Antanas.

Po pamaldų giminės ir palĮstacnl prašomi užeiti pas mus
| namus, 2158 W. 24 St.

“DRAUGAS”
J. P. W.

17. Lithuanian
Building
and Loan Association, Cicero,

Savininkas R. Andrellunas

Loan Association.
i

Kapitalas visų tų Statybos

šis yra naujas namas, visas
išrenduotas. Parduosiu priei
nama kaina arba mainysiu. Vi
si viršpažymėti namai randasi
arti
Marąuette
Park, arti
mokyklų ir bažnyčių.
Del platesnių žinių pašaukite arba atsilankykite ypatiš-

užiaikau visokių aukslnlų Ir sidabrinių dai- ' .
<tų. vėliausios mados
adio. planų rolių, re- į
<ordų lr t.t.
Taisau į
laikrodžius lr muzikos
Instrumentus.

Association.
Northwest Side Lith.
& Loan Association.
Crane
Building and

2650 West 63rd St. Chieago.
į

Telefonu

HEMLOCK

Del geriausios rųl
'ir patarnavimo, Sau’
GKEEN VALDE
PRODUCTS
jlsells Šviežiu klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 188#

PRANEŠIMAS
Turime garbės pranešti lietuj
kad mes dabar esame paskirti
davinėti naujus NASH “400”.
vadovauja
pasaulyje
autor
vertybėje.
Mes
teikiamo
teisingų patarnavimą.
Automobilių sales rulmls
vakarais ir šventadieniais.

BALZEKAS MOTO]
SALES,
4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082]
Langams užlaicolių pla
tumo 7 pėdų il
gumo
visokių
spalvų tiktai 59c.
Taip-gl imam or
derius ant speužlaidų
dainų
pigiai.
Daržų laistoma
roberinė
paipa
% colių storumo
tiktai 9’/žc. pėda

aos 36

St.
]e ad

Louis

"Dutch

100 svarų

Eoy”

.........................

white
$11.50

jurpentme ............ soc. gai

Pure Boiled Linseed Oil

98c. Galionas
PRISTATOM VISUR

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street
Chieago, Hl.
Telefonas Lafayette 4689
j VAIRUS KONTO AKTHR

J. S. RAMANCIONIS
a

Buve“ ve<Jė3ft8

Bridgeport Pamtini
Hardware C©., dabar perėmė Vis),

btS!nl
1 savo ranka* lr duos vi8O9e S1<
blznto šakose pirmo* klesos patar
navlmą.
HARDWARE PAINTS
& WALL PAPER
Painters & Decorators
J. S. Ramancionis, savlnlr.kae

3147 So. Halsted Street
Tel

Vlctory

7261

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorins
Statau Įvairiausius namus prieinam*
kaina.

7217 S. California Avem
Telef. Hemlock 5529

1

J. F. EUDEIKIS KOMP.

graborius

Bridgeport Fumiture Co.
3224 So. Halsted Str

DIDELIS BARGEN AS

Žnin Žineles

A. MASALSKIS

REIKALINGA bookkeeperka su patyrimu. Gera alga,
nuolatinis darbas.

8880

. .
-.
1 oi įsą.
_____ __ . ___

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKU
Mallavojlmo KontraktorlusJ
Dažų Ir Popieros Krautuvė ]
S884 8. LEAVITT ST.
Chlcago'

V. PAUKŠTIS
HAP.DWARE STORU
Palnt, OI1 A Glasa
1701 West 47th Street
Tel. Lafayette 1287

Phone Virginia 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Streel
Tel. Boulevard Š114

M. YUSZKA & CO.j
PLUMBING & HF.ATING ,
Kaipo lietuvis, lietuviams pati
nauju kuogeriausia
4694 80 PAULINA

M0RTGEČIA1-PASK0L0S
2-RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI |
6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama Į vieną dler
Perkame real estate kontraktui

_

JOHN PAKEL & CO.
(Pakalnis)
2821 West 71st Street
Telef. Hemlock 0367

Internationl InvestmentJ

Corporation
Kapitalas $500,000 00
8804 SO. KEDZIE AVENU1
Tel. Lafayette 6738-6716

