Į

“Draugai” atatovauja organliuotą
katalikų mlptĮ, remia nuoSlrdžlal ka
talikiškai draugijas, sąjungas para
pijai lr lietuvių kolonijas “Draugas*
džiaugiasi didele katalikų parama t>
nori, kad toliau pasilaikytų tie prie
tellžkl jausmai

Klikai pasaullonya turi kilnų ul— ĮneStl Į Šeimynai lr 1 vlKristaus mokslą, atnaujinti
lų dvasią. JSzaus Širdies vleSpalas milijonų Širdyse — tai musų
ptls. "Draugas” padBs Jums tą
navlmo
darbą atlikti. Užtat,
yklte lr platinkite "Draugą.”
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80

3č A C 0 P Y
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NAUJAUSIOS RŪŠIES ĖROPLANAS “HELIKOPTERU” VADINAMAS
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NEPRIKLAUSOMYBE
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METAI-VOL. XIV

Telefonas: Roosevelt 773i

Kiek Pinigų Gauna Lietuva

Iš Amerikos
Amerikiečiai lietuviai savo
giminėms Lietuvoje siunčia
pinigus įvairiais būdais. Pas
kutiniais metais daugiau pi
nigų siunčia pašto perlaido
mis. Pašto valdybos daviniais,
pašto perlaidomis buvo gau
ta:

NEPRAĖJUS SUSIRĖMIMŲ
PAVOJUS MANDŽIURIJOJ

lR

PASIŠNEKĖJIMAS PRIE
DEMARKLINIJOS

Liepos 8 d. vakare 5 rajo
no sargybinis Ignas Markevi
čius eidamas sargybų ant ad
ministracijos linijos tako Bialalesės miške ties Kasimieruf'kos kaimu pastebėjo prie ad
Atvaizduojama, kaip paprastas ėcoplanas (monoplanas) keičiamas taip vadina-j 1926 m.—28,9 milijonų lt.
AUDONŲJŲ GAIVALŲ SUKILIMAI mu “helikopteriu”, kad butų galima iŠ vietos, be įsibėgimo, oran pakilti ir tiesiog ant! 1927 m.— 26,2 milijonų lt. ministracijos linijos vienų plečkaitininkų, kuris atsiklaupė
žemės nusileisti. Apačioj sparnų tam tikslui įtaisyti propeleriai, kurie bus sukami prie-į 1928 m.—26,0 milijonų lt.
KOLOMBIJA RESPUBLIKOJ
ir laikydamas parabelių su
šakiniu inžinu, koks suka priešakio propelerį.
Be pašto perlaidų, pinigai šuko: “Gal famsta nori su
Amerikos siunčiami dar če manimi pasišnekėti?”
iš
ilPTUI NEPRIKLAU
MUSULMONAI IŠŽUDĘ
NEPRAĖJĘS SUSIRĖMIMŲ
Atėmė žiedus ir automobilių
kiais, kuriuos apmoka Lietu Sargybinis pasitraukė at
SOMYBĖ
20,000 KINIEČIŲ VYRŲ
PAVOJUS
Abrakam Greenfield, 146 vos bankai. Bankų dariniais,
No. Parkside avė., parvyko čekių pernai iš Amerikos bu gal, užtaisė šautuvų ir atsakė;
ESTON, Anglija, liepos
PEIPING, Kinija, liepos; LONDONAS, liepos 31. — KITUR TOLI KARŠČIAU
automobiliu ir sustojo savo vo gauta arti 6 mil. lt. Įdeda “Dabar tamsta gali ateiti pa
- Britanijos karo minis- 30. — Tš Cliingbai provinci Iš Mandžiurijos per Tokyo a-!
namų priešaky. Tučtuojaus jį mi pinigai dar į paprastus sikalbėti.”
_Tom Shaw čia prakal- jos miesto Danga r gryžęs vie pturima žinių, kad tenai ki-1 Chieago gali pasidžiaugti,
Tada plečkaitininkas staiga
Įtreiškė, kad Britanijos nas Amerikos misionierius niečių su Sovietų valdžios ka kad čia nors šilta, bet nėra užpuolė du piktadariu. Išvarė laiškus ir siuntinius. Kiek to pasitraukė už administracijos
Egiptui suteiksianti pranešė, kad tenai musulmo riuomene susirėmimų pavojus taip didelių karščių kai kad jį iš automobiliaus, atėmė du kiu būdu siunčiama pinigų, linijos. Tuo pačiu momentu
usomybę,
sųlygomis, nai kiniečių tarpe atlikę bai nepraėjęs. Mandžiurijos vald kitur. Antai net kai-kuriose žiedus vertės 300 dol. ir nuva nežinoma. Tačiau žinovų nuo plečkaitininko užpakaly pasi
mone, šis pinigų siuntimo bū
gražieji Santykiai ta- sias skerdynes — išžudė apie žia į Siberijos pasienį siun Kanados vietose gyventojus i žiavo jo automobiliu.
rodė 6 lenkų kareiviai ir dar
das vartojamas ris mažiau ir
?jų šalių niekad nebū- 20,000 vyrų kiniečių nuo 17 čia vis daugiau kariuomenės. spaudžia dideli karščiai. Tai- j
Amer. Darbo Federacijos mažiau, nes daug taip siun 2 plečkaitininkai. Du karei
Įraukti. Taipat Brita- m. ligi 70 metų amžiaus. Tos Sovietų kariuomenė kitoj sie pat
ir ; kituose Jungtinių Ii
viai nuėjo administracijos li
prezidentas
įteresii apsauga Egi- skerdynės atliktos vaduojan nos pusėj stovi strateginėse Valstybių
miestuose
toli Ateinantį sekmadienį į Chi- čiamų pinigų žūva, nes už jų nijos taku Kasimierufkos kai
žuvimų niekas neatsako. Yarianti užtikrinta.
tis religiniu fanatizmu.
mo link, kiti — savo puse j
vietose. Sakoma, Kinija nori daug šilčiau, negu mūsų mie cagų prakalbų sakyti atvyksta
gu,
ar
dabar
šiuo
būdu
atsiun

“R.”
Kiniečių pasipriešinimas ne taikos ir darbuojasi už taikų.' ste. Kai-kur šiluma siekia au-' Amerikos Darbo Federacijos čiama virš 1 mil. litų per me- Į miškų.
JNISTŲ SUKILIMAI
kščiau 100 laipsnių. Antai, prezidentas AV. Green.
buvo galimas, nes jie nuo ba Vienok sovietais nepasitiki.
tus. Už tai didėja pinigų plau j
Spokane, JYasb., 98 1.; Wa• .- ■■do daug pavargę.
TEIS
U
ITAr Cukuniua, liepos
shingtone ’ — 96 1. Kituose
1877 m. Kansu provincijoj
TAIKOS DERYBOMS
TAI
Mokyklų valdyba turi
kuršininkus ir šiaip atvyksta
’oroj respublikos viemiestuose
maždaug
tiek.
Chi

musulmonai yra išžudė apie
VESTI ATSTOVAI
pinigų
lo komunistai, kuriuos
cagoj tik vienų dienų buvo Chicagos viešųjų mokyklų1 nčius žmones. Jų skaičius kas
14 milionų kiniečių, vyrų, mo
VIENNA, Austrija, liepos
met didėja ir pernai pasiekė
ir kareiviai kovoja,
daugiausia
92
1.
terų ir vaikų.
IIARBINAS, liepos 30. —
valdyba pagaliau gavo nuo jau 500 žmonių. Skaitoma, kad 31. — Čekoslovakijoj už val
įka raudonųjų jau pa
Chieago
turi
būt
dėkingas
Tš čia i Mančuli, Siberijos— |
bankininkų paskolos — 40,- kiekvienas, atvažiavęs iš A- stybės išdavystę teisiami trys
galvos. Daug sužeistų.
Išlikusioms moterims su vai-.
Dievui,
kad
turi
pašonėje
mi

725,000 dol.
merikos, palieka Lietuvoje vi slovakai patriotai. Vienas jų
kais greita pagelba negalima, Mandžiurijos pasienį, išvyko lžiniškų ežerų.
dutiniškai po 1,500—2,000 lt., yra prof. Adaibert Tuką.
LKOMA DIKTATŪRA nes su, Chinghai provincija Kinijos valdžios atstovai. Jie
Profesorius teisme pareiš
susisiekimas vra labai sunkus. pasiųsti ten susieiti su Rusi-1 Gydytojų liųdymų klausimas Nuo arklio nukrito, mirė taigi šiuo būdu įplaukia taip
[BULGARIJOJ
jos sovietų atstovais taikus
Chicagos bankininko C. G. pat arti 1 mil. litų. Vadinas,, kia, kad jį kaltinti už išdavy
dervboms vesti.
Cook apskrities “grand ju- Fisher 12 metų vaikas mirė iš Amerikos kasmet gaunama; stę yra didžiausia kvailybė.
ŽUVO 13 MISIONIERIŲ
|! HADAS,
Jugoslaviry” raginama patraukti teis AVisconsine nukritęs nuo ark pašto perlaidomis — 26 mik Nes jis tokiu nėra. Jis tik už
įs 31. — Vietos laikman W. H. H. Miller, buvusį! lio.
KINIJA į T. SĄJUNGĄ
lt., čekiais |(per bankus) —. Slovakijos autonomijų darbuo
PEIPING, Kinija, liepos
praneša, kad BulgariIllinois valstybės švietimo biu
6 mil. lt., laiškais — 1 mil. lt., jasi. Tai visi gerai žino. Gi
lius pasiruošęs savo 31. — Tarptautinė badaujan
Gatvekario 38 gatvėj suva per atvažiuojančius — 1 mil. tas nėra jokia valstybės iš
čių šelpimo komisija prane- NANKING, liepos 30. — ro direktorių, kurio laikais
Skelbti dįktaturų.
valdžia išsprendė daugelis gydytojų už pinigus žinėta mergaitė ATalentine Za- lt,; iš viso 34 mil. lt.
, davystė.
’ ša, kad praeitomis šešiomis Kinijos
kreiptis į Tautų Sųjungų, jei pelnė valstybinius gvdytoja- seivniek, 2 metų, 3741 So. AlTa suma kasmet keičiasi, i
JKTAS FRANCIJOS savaitėmis Kansu provincijos
EŽERE ATRASTA AUK
■
jai nebus galimumo susitai vimo liųdymus. Būsiu pasida bany avė.
plotuose
nužudyta
13
svetim

bet ne daug — 1—2 milijo-'
ŠLAMENTAS
i
SAS IR SIDABRAS
šalių misionierių, katalikų ku-, kinti su Maskvos valdžia Ry rbuota surasti ir tuos gydy
nais litų į tų ar kitų pusę.
tojus, kurie liųdymus pirko.
tinio geležinkelio reikalu.
GALI ĮVYKTI DAUGIAU
“R.”
aIUS, liepos 31. — nigų ir kitų.
NELSON, B. C., liepos 31.
KALINIŲ RIAUŠIŲ
Kurie gydytojų negalėdavo
[sušauktas Francijos
— Pinu 27 metų Slocan eže
POINCARE OPERACIJAI pereiti valstybinių kvotimų,
MOROKOS SULTANAS
SUGIMURA ATSIUNTĖ
itas, kuriam naujas
ran persikeliant įsirito vago
NEW YORK, liepos 31. —
PARYŽIUJE
PADĖKĄ
tie užmokėdavo po 2,000 dol.
lių pirmininkas Brianas, kuriam buvo aukso ir si
PARYŽIUS, liepos 30. — ir gaudavo liųdymus. Tuo bū Ncw Yorko valstybės kalėji
|eš savo valdžios nusidabro vertės 65,000 dol. Nar
ir reikalaus pasitikė- i PARYŽIUS, liepos 31. — Įžymieji francūzai gydytojai du, sakoma, sukolektuota apie mai užkimšti kaliniais, taip Viešėjęs Klaipėdoje Tautų ras dabar surado 120 pėdų gi
, Iš Pietų Francijos čia atvyko specialistai šia/idie nutars ar du milionai dolerių.
kad bijoma naujų kalinių su Sąjungos generalinio sekreto
liškimo.
Morokos šaitanas, 19 metų a- buvusį ministerių pirmininkų
kilimų. Dr. Kieb, pataisymo riaus pavadintojas p. Sugi- lumoje vagonų ir išėmė auksų
mžiaus, kurs yra Francijos Poincare paduoti operacijai,:
įstaigų komisionierius, rapor inura atsiuntė Klaipėdos uos su sidabru. Tas turtas prigu
Suimtas plėšikas
[RIAUTOS PERSŲ
globojamas.
kuri, kaip sakoma, busianti 1
te gubernatoriui Roosevelt to direkcijos pirmininkui inž. li Consolidated Mining and
SODYBOS
Smelting Company, Tadanac.
Jaunas plėšikas iš vienos pareiškia, kad valstybei trūkskaudi ir pavojinga. Buvusis
Visockiui raštų, kuriuo dėko
ministerių pirmininkas pavo saldainių krautuvės, 17 So. stų reikalingų jėgų apsidrau ja už malonų ir įdomų inž. Į
UŽGINA DERYBAS
[KRANAS, liepos 31.
AVabash avė., pagrobė 47 dol. sti kalinių riaušių, kadangi
ŠUVA, Tiji Sala, liepos 31.
jingai serga.
BERLYNE
Visockio surengtų pasivažinė — Tongan salų grupėje be
-kurias šiaurrytinės Be
ir ramiai sau žygiavo. Jis ne jų perdaug, jiems neturima ajimų po Klaipėdos uostų. “A-<
dalis palietė naujas žesiveržiųs ugnekalnis sunaiki
BERLYNAS, liepos 31. — TREČIA DIENA DIDELIS žinojo, kad jį seka vienas vy tatinkamų vietų.
pie šį atsilankymų, — sakoma no vienų sodybų. Gyventojai
rebėjimas. Y'pač daug
ras, kurs tų plėšimų matė. Pi- Gubernatorius parėdė pra
Čia Maskvos valdžios amba
STREIKAS
rašte kuris minus suteikė ga
ėjusi Bujnurd apylinsuspėjo pabėgti.
ktadaris nurodytas policmosadorius užgina žinių, būk so
vesti
nuodugniausius
tardy

limumo
pasigerėti
Klaipėdos
i eilė sodybų apgriauvietų valdžia su Kinija čia LONDONAS, liepos 31. — nui. Pasisakė esųs kažkoks mus Auburn ir Dannemora ka uosto tvarka, mumyse liko ko-į
CHICAGO IR APYLIN
turėsianti taikos derybas dėl Medvilnės gaminių dirbtuvėse George Psilos, 25 m., ehica- lėjimuose, kur įvyko riaušės, gražiausi atsiminimai.
E.
gietis.
Jo
kišenių]
rasta
pa

KES. — Išdalies debesiuota;
Britanijoj šiandie trečia die
Mandžiurijos geležinkelio.
ir už tai nustatyti atsakomy
ZEPPELIN” PA
grobti
pinigai
ir
revolveris.
popiet kiek šilčiau.
na streikuoja apie pusė milio-

ii joj Musulmonai Nužudę
20,000 Kiniečių

I

CHICAGOJE

SIRENGĘS

bę.

VOS NENUSKENDES
ČEKOSLOVAKIJOS MINISTERIS

,

,

f

no darbininkų. Nusakomas il

gas streikas ir nedarbas.
.YNAS, liepos 31. —
“Graf Zeppelin”
NORI TAUTINTI MISIJAS
tndie vakare turėjo
PRAIIA, liepos 31. — Chlu>er Atlantikų j J. ValBct ne visi keleiviai mec rezorte plaukdamas vos SHANGHAI, liepos 31. —
Čekoslovakijos Kinijos valdžioje iškeltas su
.iškirtu laiku suvvkti. nenuskendęs
užsienių
ministeris
Benes. manymas visoj šaly taurinti
tidimas atidėtas ligi
Vienas skautų jį išgelbėjo.
krikščioniškas misijas.
dienio rytmečio.

Ieškomi plėšikai

šeši plėšikai apiplėšė Sparrow užeigų, 139 gat. ir Westem avė. Į bėgančius pikta
darius vienas poliemonų šau<Įė ir manoma, kad jų vienas
sužeista. Policija ieško pikta
darių.

NAUDOJA ŠARVUOTUS
LAIVUS

BUFFALO, N. Y., liepos
31. — Svaigalų iš Kanados
į J. Valstybes šmugelninkai
pradėjo naudotis šarvuotais
laivais.

LENKAI VĖL ŠAUDO
ŽMONES

PINIGŲ KURSAS

Liepos 5 d. plukdant Mer
kio upe medžius žemiau Va
rėnos miestelio lenkai sužeidė

mūsų pusėj pil. Jonų Kama
rauskų iŠ Maskaukos kaimo,
Varėnos valsčiaus. Jam patai
kė kulka į kojų.
“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

<

D R S D a X š
*
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DRAUGAS»

Uelna kasdien, išskyrus sekmadienine

O Vilniaus lietuvių mokyklos, nors prie visų

ŠILKAS IR MUITAI.

LIETUVOS VIDAUS GYVENIMAS.

lenkų įstatymų turi prisitaikyti, visus mokes

čius lietuviai moka valstybei, o vienok jokios

PRENUMERATOS KAINA; Metams — *4.4*. Pd-

pašalpos negauna. Iš to galima spręsti, kokie

nei Metų — *4.60, Trims Mėnesiams — *4 00, Vienam
■ėneslal — 75a Europoje — Metams *7.44, Pusei Me
*4.00, Kopija .04c.

neteisingi yra lenkai ir kaip gerai lietuviai

tų —

Trečiadienis, Liepos

e-

lenkus traktuoja Lietuvoje.

Horace B. Cheney, atstovaujųs šilko gamintojus Aineri.... .
.
. . koje, kituomet senato komitei paskutini semia šiaip taip i-> .
...
. ,
,
v...
*
1
r
tui liudijo, kad po karo šilko
vede tris atstovus.
_.
, ,5 . ,
pramonėje darbininkų užmoHei5kia> ,egaliu ke|iu nesise.
kesniai padidėję net 228 nuoka> „ kaįangi
revoliucinis Kimčiais. Dėlto, jis reikalavo,
perversmas kaipo visa kriti-. kaj Už įvežamų šilkų butų
kuojančms ir smerkiančius pa- j nustatyti aukštesni muitai, nes
stat6 valdžiof> prie5ak}. h.
mažinti daI.

— (Rašo musų korespondentas)--------

Šiandien turbut nei vienam
katalikui, kuris arčiau seka
valdžios darbus, nėra mažiausius abejonės, kad Lietuvos
valdžia vra masoniška ir visi
jo. planai bti dalbai eina
nuosekli » masonų d.r.gen-

Lenkai, žinoma, tiksliai neteisingai elgia
si su lietuviais. Jie ne vien paramos lietuvių
tikslui palto lenkių.
BeCaktorlus priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL
įstaigoms neduoda, bet jas persekioja ir už
kar*1“"
. u t
darinėja. Tuomi jie nori visiškai numarinti
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
lietuvių teikimų. Bet kuo labiau lietuviai yra
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki B
persekiojami, tuo su didesniu įnirtimu jie
to įan os. Galime imti
uriiįkada nors nenustojus savo ^„inkams užinokesnius, kas,
vai. po piet
dirba tautinėje dirvoje. Del to, reikia tikėti,
matynašunkimn” , tai
+«; jau
i.... reikia,
raibi-. I esa butu
i * priešinga
- -•
- * • i
„
. v “pasauKimo
gamintojų
kad vilniečiai ne tik nepasiduos lenkams, bet k norime sntj,, visur
Vilniaus atvadavimo žygy didelę rolę sulos. sime žygius nukreiptus prieš pavartoti smurtas; kitas par- nusistatymui.
Žinoma, mes, amerikiečiai privalome jiems katalikus. Nuodugniai, planin-Įtijas griauti ir savo visokiais, p. L. Ųuinlan, “Associated
I
gai gnaujama visa kas kata- budais statyti. Tam reikia pi-Įšilk AVorkers” sekretorius,
LITHUANIAN DAILY FRIEND
eiti į pagelbų.
likiska ir to vieton statoma lligų, žxuonių ir kitlJ įluoniu
tai pareiškia, kad jei p. ClioPubllsbed Daily, Ezcept Bunday.
neva
tautiškumo
principu
paBet
i
iberalai
tautininkai,
savo
BUBSCRIPTIONS: One Tear — *4.00. Blz Montbs
nev butų tai pliudijęs prisie
Eltos žiniomis, rusų laikraštis “Izvesti- lemtas niekas, arba grynttSf | partijos kromelį statydami
i— *4.60. Three Months — *8.00. One Month — Tie.
kęs, tada jį butų galima pa
Burope — One Tear — *7.00, Blz Months —• *4.00,
ja
”
,
dėdamas
žinių
apie
estų
lenkų
prekybos
liberalizmas
bei
masonizmas
•
j.
kur
kas
aukščiau
už
valstyįtraukti
tieson už kreivų priCopy — .04c.
sutarti,
dėl
pašalintos
iš
jos
vadinamosios
Lie
Advertlains ln "DRAUGAS” brlncs best resulta.
i vinie arčiau į gyvenimų.
. p^s, tautos ir visuomenės rei- Į siegų, t. y. už neteisingų liuAdmrtlslng rates on applicatlon.
tuvos klauzulės rašo:
1. Seimas ir partijos.
įkalus, visus tuos dalykus mo- dvmų.
•‘DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago.
Ginčas dėl Lietuvos klauzulės turi ypatin
ka surasti. Reikia pinigų
Anot sekr. Quinlan, po karo
Tarp jų skirtumas
tik
gos politinės reikšmės. Butų netikra- priskir Seimo nusikratyti pavyko,'juk jų rankose finansų minis- darbininkams užmokesniai pa- liaje.
tas, kad aukšėiaus
ti šį klausinių prie grynai juridinio dalyko. nes, pavartojus kumščių,
tuo **••’Tiesa,
»•
............................
kumščių, tuo-iterija.
čion
tenka vis-gi' didėję vos 25 ligi 35 nuošim-|11Hi'• - ’
• • ,
■. tros kun,ščkd skaitytis su Banko valdytovietoje .223 nuogučiu, fe"^Zi
i
Pabaltės valstybių susirinkimas įtraukti į su met nebuvo antr
tartį su Lenkija specialinę Lietuvos klauzulę ginti. Pavyko suar
ardyti n kai- jum pi-of. Jurgueiu, kuris su- 'pramonėje darbininkams mo•
ioji — alsiausios n
rų
,1 geba
... .
_ .
■ .....t 1
7.........................
imausioji
traktuojamas Lietuvos, kaip atatinkamos val kurios partijos, kaip Ta-inin
L
kininpalaikyti litų ir turi kama 93 dol. ligi 3>) doleiių nuo(_jaįSe Užtaigi vidurinė
IŠ VILNIEČIŲ GYVENIMO.
stybės sutikimas su tuo reikalavimu, kuris kų Sųjunga, Darbo Eederaci ! pasitikėjimo užsieny. Jau ne- Savaitėje,
Įvcntojų kliasė, Dr. Alavo
nuolat keliamas Lenkijos. Tas reikalavimas y-’ ja. Ir šis darbas davėsi leng-Įkartų prof. Voldemaras darė j
“Butų įdomu žinoti,’ inione, esanti pasiliuosa
Vilniaus lietuvių gyvenimas yra sunkus,
ra tokio pobūdžio, kad tarp Lenkijos ir Lie vai, nes partijos su visomis jų pastangų Jurgutį nusikratyti,'pažymi Quinlan, “kam tenka
o jų tautinis ir kulturinis veikimas dar sun
tuvos yra kažkokį specialiniai santykiai, ku rietenomis, buvo gana nusibo-, bet, kadangi banko yra tam- 1 aukštosios tarifos pinigai, ko- nuo svaigelų. Tame jis ir i
kesnis. Sekant jų spaudų, tenka pastebėti ir
rie numato tarp tų dviejų valstybių ypatingų dusios liaudžiai ir net patiems prus ryšiai su Finansų Alinis-■ kį buk reikalingi darbininkų ri prohibicijai pasisekimų
tų, kad pastaruoju laiku vilniečių padėtį pa
prekybos režimų; iš Lenkijos pusės tie santy inteligentams. Be to, pačios , teri u, o niinisteris yra artimas'apmokėjimui, šilko darbinin- Gi J. Valstybių
sunkino tautiniai išsigimėliai — plečkaitininkiai suprantami kaip muitų unija. Štai delko partijos, dėl stokos idealių,' prezidento giminė, tai nugulė- kains už vieno jaij0 šilko pa. didžiuma yra kitokio
kai ir prie jų prisidėjusieji taip vadinamieji
nės. Gydyme alkoliolij
Lietuvos klauzulės įtraukimas į estų lenkų pasišventusių, ir visuomenės ti visų štaba nėra taip lengva gaminimų mokama po 2į4:,
“pažangieji” su dr. Alseika priešaky.
'•
sutartį apsunkino estų lietuvių prekybos su labui atsidavusių vadų, nesu- jj- visos lig" šiol dėtos pastan- jp (j centus, gi vartotojams par’J džiai reikšmingas ir
Tačiau, atsidaVusieji lietuvių tautai
tarties sudarymų, nes Liet. Estijos sutikime gebėjo tinkamai vykinti užsi-'gas, nuėjo veltui. Tačiau pini- duodant už to šilko jardų min gas. f tai atsižvelgi
žmonės nenuleidžia rankų. Jie, bekovodami su
dėl kalbamos klauzulės matė nedraugingų ak- brėžtus tikslus. Reikia paša-'gų tam tikros sumos partijos ma po $1.25 ligi $2. Tad kas bicijos vykinimo kol
įvairiausiomis kliūtimis, palaiko Vilniuje lie
tų savo atžvilgiu. Kaip matyti iš šiandieninės kyti tiesų, kad daug kame reikalams vis-gi surandamos į čia gali žinoti, iš kur paeina rius parėdė pradėjul
tuvybę ir jų stiprina. Lenkų įtakai jie nepa
telegramos, Lenkija buvo priversta nusileis- matės asmeninių interesų sta- ' ir partijos agitatoriai gausiai ta šilko darbininkams apsau- 1 d., 1930 m., pagamj
siduoda ir nemano pasiduoti.
giau medikais (gydjl
ti, kad tuo pat suteiktų galimumų Estijai i tymas aukščiau, nęgu valsty apmokaini.
ga>
Labai daug dirba ir daug naudos padaro
kalingos) degtinės, ko|
sudaryti prekybos sutartį su Lietuva.
bės, bei visuomenės labas
Reikia žmonių. Čion sunkės-' Paniški, kad šilko gamin
Vilniaus Lietuvių Labdarybės Draugija, kuri
Šios klaidos briovėsi dažniau ius dalykas. Bet kas neina.le- tojai, reikalaudami šilkui auk visoj šaly apie 2 milj
išlaiko prieglaudas, šelpia moksleivius, studen
lionų sunaudojama,
Atsimename gerai, kad kuomet preziden šia dėl stokos tinkamų vadų. galiu kęliu, galimai padaryti štesnio muito; daugiausia rū daug degtinės ture ji
tus. Ačiū tai draugijai, daug* jąijifuolių turi
Su laiku buvo galima tikėtis, suktumais. Į šį darbų niobi pinasi apdrausti savo didelį
progos eiti aukštesnius mokslus ir ruoštis prie tas Tlieodore Roosevelt baigė tarnybų, dažnai
kad visa butų pasitaisę, nes lizuoti visi tautininkų korpo pelnų, bet ne darbininkų už- liuose, bet kažkaip jc|
visuomeninio darbo. Šiemet dvylika Labdary- jis rašydavo straipsnius žurnalams. Jam buvo
ža kiekybė “išgaravo
žmonių kas racijos studentai, visi, kurie niokesnius. Šie užmokesniai i
bės Draugijos auklėtinių baigė Vytauto Di mokama vienas doleris už kiekvienų jo para- Pi’ai’ilavmusių
Įdomus tas Dr. Al<|
džiojo Gimnazijų, septyni baigė mokytoju se šytų žodį. Tais laikais toks literatinis pelnas kart skaičius piadėjo didėti. ieško karjeros vien už pini- tiek maži, kad jie jokios ap jam norisi savo profesl
j Tautininkų valdžia pasiėmė į gug. vakar jįs buvo ateitinin- saugos nereikalingi.
minarijų ir visų eilė užbaigė įvairias amatų buvo nepaprastas — aukštas.
Jėgų didžiumos pažiij
Ateina
žinių,
kad
šiandie
ir
buvusis
New
midiją
panaikinti
kag
,
soc
į
a
iį
stas,
ar
visai
bemokyklas.
griauti.
Yorko valstybės gubernatorius Al Smitli už- Paitijas. Dažnai gyvenime pa- partyVi.s, šiandien karščiausias
MEDIKALĖ
DEGTINĖ.
Prie šios progos bus ne pro šalį pažymė
Tie ir kiti patys
siiina
rašymu
žurnalams.
Jam
už
kiekvienų
^aiko,
jei
kas
nesiseka
legatautininkas,
kitai])
sakant,
kų jie kartais nnkaj
ti, kad Vilniaus lietuvių prieglaudos, labdažodį
mokama
2
doleriu.
1
’
u
lai
griebiamasi
piieva
]džios
agitatorius.
Toliau
i
Jžymus
Rocbesterio,
Alium,
lybės įstaigos ir .mokyklos iš lenkų valdžios'
pilni “išminties”,
vartos. Patys tautininkai, nors tų darbų įkinkytos pačios val gydytojas Dr. Alavo, pirm keBuvusio gubernatoriaus Smith’o vienas
jokios paramos negauna. Visas įstaigas turi
ir mušdamiesi į krutinę saky diškos įstaigos: policija, vals lerių metų pareiškė, kad al nepriklausomų gyvi]
straipsnių
padėtas
“
Saturday
Evening
Post
”
.
išlaikyti išimtinai savo lėšomis. O jei kada
naudojasi žodžio lais
tų kų jie spaudoje ir per radio čių valdybos, o ypač apskri koholis nelieturjs jokios vertės
susilaukia amerikiečių paramos, tuomet tik Yra virš 9,000 žodžių. Tokiu budu tik už vie
susiriesdami kartoja “mes čių viršininkai. Viršininkai gydytojavime. Gi andai jis
nų straipsnį jam mokama virš 18,000 dolerių.
rai džiaugiasi.
gelbstim Lietuvų nuo partijų”, ypač, nes nuo šių priklauso drįso paduoti laikraščius dar
Gal ne vienam pasirodys keista, kad len Gi tų straipsnių busiu daugiau. Gal jais pasi
tai vis-gi yra ir-gi partiniai partijų ir organizacijų susirin kitų skaudesnį pareiškimų. Paikus žmones papiį
kai neduoda jokios paramos lietuvių moky naudosiu ir kiti žurnalai.
žmonės ir savo partijos eiles kimai. Jei viršininkas sėdi Girdi, aukščiausioji ir žemiau dinama “netolimais’'
kloms. Sakome, keista dėl to, kad mes žino-\
Kada prezidentas Coolidge apleido Bal
didina jėga: kitų partijų sųs- žmogus su pilna, galva, tame sioji žmonių kliasės Amerikoj dėl, kad jų netoli
me, jog Lietuvos lenkų mokyklos valdžios y- tuosius Ruinus, jis sutarė į tris žurnalus ra
kaitomis. Kai buvo vieni, an- apskrity dar galimi by koki su šiartdie įsimirkusios alkolio- ieškoti.
ra šelpiamos lygiai su lietuvių privatinėmis šinėti. Spėjama, kad p. Coolidge vis-gi iš savo
. .
.■
•
,
,
.
.
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,
,
,
,
.
itri
ir
treti
rinkimai - tauti sirinkimai, jei karštuolis tau
Senovės gudruolis
mokyklomis. O prie švietimo ministerio socia Jiteratinio darbo neturi tiek daug pelno, kai Į
ninkai
taip-gi
statė
savo
sųratininkas
leidinių
gauti
labai
mai duodami labai lengvai be skiriasi nuo šių laikų!
listo Čepinskio lenkų mokyklos Lietuvoje net kad Al Smith.
ir
labui
sunku.
Tuo
taupu
tau
; gi puikuoliai visais!
reikalingų formalumų.
tam tikrų privilegijų buvo gavusios. Jų buvo
Reikia žinoti, kad tie žmonės nėra litera šus, bet maža turėjo visuome
vienodi.
(Bus daugiau)
pristeigtu ir ten, kur visai lenkų maža yra. tais. Bet jų pareikšti žodžiai yra branginami. nėje pasitikėjimo ir todėl tik tininkų organizacijoms leidi-

Bendradarbiams ir korespondentams raitų neųrųMna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam

“DRAUGAS”

DIENOS KLAUSIMAI

■'i *

t

Gaila, kad dėl vietos stokos negaliu
plačiau aprašyti katalikiškųjų Lietuvos
jaunimo organizacijų. įdomūs būtų atsi
liepimai apie jas Lietuvos Bažnytinės
Provincijos Arkivyskupo, Vyskupų ir J.
E. Prezidento A. Smetonos, kuriuose iš
(Pabaiga)
keliama daugiausiai ateitininkų ir pava
O kulis iš tėvų to viso nenorėtų.’.. sarininkų nuopelnui Bažnyčiai ir tautai.
Ištuštėtų Lietuvos kalėjimai ir teismai ne
tektų darbo, Jei visi vaikai butų taip au Angelo Sargo Vaikų Sąjungos Himnas
Justus.

KATALIKIŠKOSIOS LIETUVIįl JAU
NIMO ORGANIZACIJOS.

ginami.

Lietuvių Katalikų Blaivybės Draugi
ja norėdama kas mėnuo susitikti su savo
jaunais blaivininkais leidžia jiems pri
taikintų, labai gražių. “Žvaigždutę”. Čia
■ geltonsnnpriai skaitytojai randa gražių ei
lėraščių. maldelių ir pasakėlių, sužino,
kai]) jų mažasis draugas Vytukas arteleristli patapo, kas buvo Onytei kuomet
ji žųsiukus praganė, kodėl žmogus pasi
gėręs jiroto nustoja ir p. naujienėlių. Gal
vosūkių, juokų ir visokių atvaizdėlių lw*l
fotografijų “Žvaigždutei” taip pat ne
trūksta. Taip kruta Lietuvos vaikučiai
Angelo Sargo globojami ir Gerojo Dievu
lio laiminami.

•Spiriat vengti pažinčių
Ir draugužių nedorų.
Ačiū, Dievo Angelai,

Kad mus gjobiut vaikelius,
Giedam jums už tai mielai,
Keliam savo balselius.
Ir prisižadam klausyt
Balso jūsų ir tėvų
Ir tėveliuose matyt
Draugus angelų sargų.

Angelams Sargams.

Skaistūs Dievo angelai,
Kur globojat vaikelius
Alės jums giedame mielai,
Keliam savo balselius.
Nors mus akys neregi,
Bet jus nuolat sergit. mus.
AJustį siela jums brangi,
Ant jos tiesiate sparnus.
Jūsų rankoj mus ranka,
Vedat mus doros takais...
Ak, kad ne aistrų banga
Virstumėm doras vaikais...

P. -S. Šis himnus žadamas šiomis die
nomis kiek pakeisti.

A. Jakštas.

P. S. Centro Komitetas šį himnų ža
du greitai pakeisti gražesniu.
Lietuvos Gimnastikos ir Sporto Federa
cijos Sportininkų Himnas.

Per jėgų ir grožį sustiprinsim šalį,
Gaivinsime dvasia kurvlms galia!
Jaunystei sparnais skleisim dotai mes
kelių

Mat, jus teikiate minčių,

Turės sutrupėt rtuožmaus priešo^galia.
štiprč,darni kūnu
Tik kilkim aukštyn
Ir dvasia galiūnu už ĮVilniiJ

Norų įkvėpiat gerų,

Drąsiai pirmyn, pirmyn!

Leonas Vitkauskas.

Malonus pavėsis, graži žuluil
Jų lieps kiekvienam sužavėtai
Kad kilni, graži ir 'žavinga j|
Jaunystė; smagu ja turėti!

Tai kas, kad lapeliai žalieji nuk
Kai juos aplankys vienų diern
Mirtis. Bet stovės jie gražiai
akis
Ir privers atsiminti jaunystę r

JAUNIESIEMS LAPELIAMS.

Išvydo pasaulį lupeliui žali,
Kai šiltos atėjo jau dienos —
Jų ištisų rūbų matyti gali,
Kur buvo šukelės tik vienos.

na!

Žaliuoja ir džiugina žmogui akis —
Toks jausmas malonus aplinkui žiū
rėti;

Jie, rodos, daugiau niekuomet nenu
kris —

Taip rudeniu sunku tikėti!
O jei ir nukris,' lai malonu jie bus
Per žiemų ilgai ir gražiai prisiminti—
Sukėlę jaunystės skaisčiuosius jlulsmus,
Nebus jie širdyse be ženklo išskinti.

i
ai

Vis liek užbūrimas tas jusųj
Kuris malonumų jaunystės n
Ir niekis, jei rtibai žalieji p!
Vien šiukšlėmis sodne ant ij

Pavasario, saulės malonus
Bujokit, klestėkit žalieji l:j
Praeina žiemos šiurpulingi
Ir vėl jaunystėlė, kur yra jil

tols, Liepos, 31,.
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| hinkės tiesiog piktinasi, kad
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[ ir vėliau, tapęs karalium, nebandė keršyti Hendersonui.

I kame1 į kažkokį universitetą
TV
•
1turėjome
••
Antausiai karaliui.
— l'ž ką gi patekai į šaltąKai• 1kurie
progos
dija.
Publikos,
esą,
buvo
pri

“““Sf. Kampininkas
apžiūrėti un-to observatoriją,,
Anglijoje nesenai mirė SS:ją., geras žmogau.’
■kalt
sirinkę apsčiai, tik nerašo: se
Už lėta važiavimą autotiesa, nepuikiausią, ir pasi
įmetu žmogus, pagarsėjęs tuo,
nu ar jaunu.
1 kad skaldė antausius sosto ka mobiliu
džiaugti miesto panorama, la
Amerikos lietuviai, vasari bai savotiškai atrodančią, su
raliui. Kai 1910 metais miręs — Bet už lėta važiavimu
nių pramogų rengėjai, jsidė- savo raudonais namais ir stoanglų karalius Eduardas VII niekas gi nebaudžia. (lai už
No.
mėkit, kuo, be didelio garsini-1 gaiš, saulės spinduliuose. Ne
buvo dar sosto įpėdinis, jis greitą važiavimą?
— Ne, už lėtų — automobi
mo, lengvai galima apščiai galima nepaminėti labai ori- i
jodamas vienų kartą pajūriu
publikos pritraukti.
ginalios statybos, kokios kisuardė netyčia gražiai pasta lio savininkas mane pasivijo.
1 tuose Italijos miestuose vra ;
(“M. R.”)
bius iš smėlio rumus ir tviri ‘
“National Republic” rašo, maža. Bemaž visų namų fatoves. Tos tvirtovės buvo paj kad vyriausias komunistų re- sadai remiasi eile milžiniškų
'darytos čia pat besimaudančio1
voliucinio
judėjimo
organas
[kolonų,
kurios
su
namo
siena
ir besikepinančio saulėje dak
gi mūsų žemė pilna
taro 1 lendersono. kurs turėjo
\ėčių, viena porelė, Daily Worker”, apskaitoma,: sudaro kelių kilometrų ilguį metus savo gyvybės išlaiky-įmo originališkas galerijas.
liula jau apie 30 metų.
D, d ir G. Carr, Olynimui aukų surenka $100,(XX). Jos atstoja mūsų šaligatvius,
užsinorėjo, kad jųPamatęs padarytus netyčia
Surugę
viduriai,
nevirškinimas,
Išeitų, kad “D. W.” niekas bet daug geriau, nes dengia
|bas” būti} ant vienuostolius, mandagus princas gesai.
Tai ženklai, rodantys tik vie
L. Vyčių 25 kuopos (Cleveland, O.)
— rūgšties perviršį. Pilvo vidu
;ės 225 pėdų aukš neskaito, jei šimtų tūkstančių nu0 betaus ir saulės, kuri čia
'nusėdo nuo arklio ir norėjo ną
riai
suerzinti.
Perviršis
rūgšties
metams
jam
neužtenka.
Lie8
er(
>kai
Įkyri,
ypač
vidudienį,
narė
ir
antroji
kuopos
nutarimų
raš

O. Porelės kaprizas,
į atlyginti pinigais minų savi- raugina valgį pilve ir viduriuose.
Tą atitaisysi su alkalais. Geriausi
tininkė. Nuo mažų savo dienelių pri
buvo patenkintas. Mu tuviškų komunistų organėliai Greitu žingsniu perbėgę dar
Ininkui bei statytojui. Bet karš tam alkalai yra Phillips Milk of
klauso prie Liet. Vyčių 25 kuopos. Ji
zuta ant žemės po kaminu kasdien šaukia, kad, jei savo kelias įžymesnes gatves ir ai- į
tas Hendersonas nemėgo
juo-|
“ag1n,‘sia- Tik paim,k šaakšU t0
°
d
1 kenksmingo, veik be skonio vaisto
kštes,
skubinome
į
stotį,
kur
dienos
uždarbio
neatiduosi,
ati
dažnai
apsiima
įvairiose
kuopos
ko

griežė, o šimtai žiopsotojų gal
kauti. Iššokės iš vandens i r | vandens stikle. Veikia tuoj. Viduriai
mūsų laukė “dūsaudamas juo_
..
.... .v
.
.į atsitaiso. J penkias minutas pralink“
Workeris
”
sustos
ėjęs.
misijose,
yra
puiki
choristė,
taipgi
Įvas iškėlę žiurėjo, kaip ant
pribeg'ęs,
jis
skėlė
is
vienos
irįsmėal! Rėmuo, gesai, galvos skau....
, . .. .v
. dis”, ir 8 vai. pyškėjom tožymi scenos vaidila. Laike L. Vyčių
viršaus kamino porelė tuokėsi.
Ar tik neturi įkišę snapų jų.
,
...
kitos pusės po antausi busi-"ba
.
v.
.
bau, perlisdųmi per kelias de
17
Seimo
ji
vaidins
“
Barboros
”
rolę
tuos tūkstančius ir musų rėk
mani karaliui, gerai žinoda- į ražink Phillips Milk of Magnesia
šimtis tunelių, tuneliukų, nes
..
, -t ir busi pabaigęs su senais budais,
veikale “Apkalbos ir Meilė”.
“La Crosse Trib.” sako. įsniai “uodai”?
llias, kas jis toks yra. Blivusie- ■ Tai malonus būdas — tikras būdas
turėjome pervažiuoti per A••
*•
x
•» t apvalyti sistemą; pašalinti rūgšties
kad moterų .septyni amžiai yra j
---------ji prie to žmones užmirė iš j perVirSį.
'peninų kalnus, nemaresnius,
kas bus i
rhi’.lips Milk of Magnesia per 50
ne:
į Tėvas. — Tamuk, liaukis
nors mažiau gražius kai a/ ^v' ^arG08 garbei, gotiško,tų didingas paminklas ir Ga- baimės, laukdami,
’ į metų buvo standartas pas daktarus,
Kūdikystė,
į traukyti katei uodegų.
vncrnnn;
lilėjui.
i Bet Eduardas, gavę
gavęs antau-i 25c- ir 50c. buteliai tisose aptieko1 lpės. Mūsų vagonai,
stovėję stlhaus
i, lž XIU
« " šimt.
-***'■• Milžini-Į
-’**“-*
I .
...
.y
y _ . i se. žiūrėk, kad tikrą gautum.
Mergystė,
Tamukas. — Aš tik laikau,. visą, dienų ant saulės, labai
ęsco °PU a>- sta‘ Savo nepaprastu turtingu-įS,US’ ramial nusigrįžo, užsėdo i “Muk of Magnesia” buvo cha».
“P
e,
. —,
,i•
• .
t.
. , H. Phillips
Chemical
kompanijos
Jauna motelis,
teveli, o katė pati traukia. 1į Įkaito, ir oras buvo nepaken- tytas Xv simt., davė mintį imu pralenkia dvi vadinamo-į011^ arkR° ir rujojo. Jis ' Į Suv. valstijų
Valstijų .registruotas
.registruotas
vaizbos
Jauna moteris,
garsiajam Šv. Petro Bazilikos į sios Capela Mediči”.' Tai i repu traukė mušeikos teisman į f“;
1
p
į
r
™
takuno
Cha
* H-----------[čiamas. Atidarėme langus, bet
Ryme kopului. Šioje bažny,oje pi? moteris,
Primis. — Me.no tėvas yra nenorėdami prileisti “dūmų”, .. .
...
,. Toskanijos valdovų, garsiųjų)
„ x
.. , A.
t.
'
x
v
•
v .,
, cioje plukus stiklo paveikslai,
valdžia 1 moteris ir . •
Mediči koplyčios, kurių bran
uz tavąjį turtingesnis. Jis tu- per tunelius juos uzsidarvda- .. .. . _
.
.,
. . .
'
,
i- i.
1 • Maruos karūnavimo mozaika,
neprikla1 moteris,
n tris namus.
vom. Sitų tunelių buvo taip
. v.
_ ..
„„„
’ genybės įvertinamos šimtais
I,
,
x ••
.
popiežiaus Bonifaco AMU stataip kat
*■
Tamas. — Taip, liet nuuM kad tnrejome po vienų
Didžiajam altoriuj pa- milijonų litų. Vienos jų sie
rpe abi**5 laikraščiai rašo,
no tėvas turi tavo tėvo na-,5flnoCT‘ 8 a Y \ Pne Jan^J ir laidotas vietos vyskupas Šv. nos ir grindys išklotos pui
šių nutne» Vytauto parke,
kiausiais įvairių spalvų mar
mų morgičius.
™
ir atidarinėti,, ZenoWus
q
n i jos ii d- buvo atvaidinta
murais ir išpuoštos paveiks
kai kurie tiesiog lenktyniavo.
. ,r. , ,
. -t,. ,
J
garsi Michelangelo Pieta.
pte būs Pajauninimo” kome- Kuris jų turtingesnis?
lais, kitos — skulptūromis MiTik pavargę, netoli Florenci
Labai
savotiškas
statinys
iš
chelangelo darbo. Tai neįkai
jos apsižiūrėjome, kad traukiKOMI
IV
šimt.
Baptisterium,
buvnnuojami meno paminklai. Dar
Įnys varomas elektra ir “dūįmų pavojaus” visai nėra. O si katedra, vėiiau Michelange-i gėrėjomės didingais karalių
BOSO
stropiems langų darinėtojams, ■
pagrindų perstatyta, pa- Į rūmais (‘^Palazzo Vecchio”)
31. —
i
tre
stovi
milžiniška
4
(117
met.
[vietoj
prizų,
teko
tik
karčiai
,^kus
tik senąjį fasadą. Išgra-!įr |)f! galo turtingais muzie(Tųsa)
tu suki
ilgumo, 40 mtr. ankšt. viduri-, nusišypsoti. Jau buvo po vie-*.^n^a 8arsaus Donatello. Aps-, jaįs “Palazzo Pitti”. Čia iš
policij
•’niin. pn
nava^ gv Petronijaus ba- [ nnolikos, kai pasiekėme labai kritos formos su puikiai iš- tisos salės Rafaelio, Leonardo
!'beliol)^me a< m‘K ^UT1
žnyčia, tai vienas įžymiausių turtingų meno paminklais Flo- Kvintomis garsių dailininkų <la Yinci, Rubenso ir kitų garLiga, nedarbai ir kitokios ne
'vuhh* .erai žinoma, ipo s\.
Italijoj, garsi reneijų su 250,000 gyv. ir 170 k1*011208 durimis, tai labai į-isenybių paveikslų. Pasigėrėję
tikėtos bėdos daugeliui šeimynų ga
gimimo, gyvenimo n ?avf> g^jo paveiksiai,5, karstų bažnyčių.
žymūs meno dalykai.
į žavinčia miesto panorama nuo
lėjo būt tikra prapultis, jei ne jų tu
n NUSAv^e..
^a- .
sustojom
3
,
y. i monumentais, skulptūromis ir.
f Nepaprasta Šv. Kryžiaus vieno kalnelio, skubėjome į
rimoji Taupomoji Sąskaita.
vi
<ubiai vy kome apziū-1
j FLORENCIJA. Gerokai iš- bažnyčia iš XIII šimt., tai sa- stoti, apgailestaudami, kad tu
Jus taipgi pervažiuosite leng
r»
iniškų, viso pasaulio į
•
simiegoję ir pasilsėję, studi- gotiškas panteonas. Čia telpa rime palikti neapžiūrėję daug
vai per nelygumas gyvenimo kelio,
a BEL( ^puoštą, šv. Antano
Dar aplankėme Šv. Domi- javom Florencijos dailenybes. visų įžymiausių Italijos vyrų labai vertingų meno paminkbūdami apšarvuoti Taupomąja Są
Iv liepi Įžengus bažnyčion, nuiko bažnyčią, kurioje yra jo Reikia pasakyti, kad Italijos paminklai. Kai kurie ju palai-i h
skaita ir depozituojant jon regulemiestuose lankosi daug turis- doti, o kitiems bent ‘puikūs "
aščiai kairės puikioj koply- gr^aS. lr dRU^ay
riai.
(Daugiau bus).
'* is kar 6vent°j° altorius su relikvijų, tarp kurių Šv. To- tų ir visur pilna gana dide- paminklai pastatyti. Tarp kiPradėk šiandie Sąskaitą šia
j< ,lv pa: čįa mūf!ą vyriausis mo Akviniečio, katalikų filo- lių viešbučių ir pensionų. Pav. = ---- -- -==>----------me
draugingame,
prietelingame ban
va
J. E. A ysk. Reinys Sofijos genijaus, pirštas. Dar Florencijos viešbutis “Stella
ke ir buk pasirengęs netikėtus prie
atl;UŠAtv- Mišias>
kuria8llabai idomus vad- choras
D’Italia” (Italijos žvaigždė)
puolius atremti.
pa
p <e “Pulkim ant ke-'didžiojo altoriaus, kur vienuo- įtalpino mus visus (138 žmoPradėk taupyti mažą sumą kas savaitę, kol esi įaunas-na ir gerai
uždirbi. Sulaukęs-kusi senatvės arba bedarbės turėsi gerą paramą.
lių
ievas musų gelbėto- Imi domininkonai kalba pote- nes) ir dar didesnė pusė penJ spulką dedami pinigai didinasi visai nejuntant ir uždirba 7-tą
juoAimtį. Atsiimti pinigus galima bile kada.
ja Į> .\Dyč Tai, rodos, pirmą- rius. Šitos medinės sėdynės sįOJ1o liko tuščia. Florencijoj
MANUFACTUR1NG
Nėra saugesnio ir pelningesnio budo dėl taupymo pinigt] už spu'ką.
svk -j tviska, giesmė šitoje
išpuoštos puikiais išpiausty- mus sutiko p. Macevičius, ku
l'žslraSvk 5 ar 10 Akciją tuojaus. Burnsidiei’iai, \\’est l’ullmanieelai Ir Roselandieėiai yra ypatingai kviečiami prisirafiyti. Spulkos
DISTRlCT
lvažnvc. pe. Pasimeldę prie tais paveikslais — tai vieno „s Romoj studijuoja tapvbą;
susirinkimai laikoma kas l'tarninko vakare.
f »ent,|eT karsto, dar pamatė- 36 mt. domininkono darbas. jis daug varg0 twėjo> muR vi.
UNITED LITHUANIAN BLD G. & LOAN ASS N.
TRUST1NE KOMPANIJA
Suorganizuota 1909 m.
mj Tu-nrVGas: liežuvb sniak- Viduramžiais taip išgarsėjęs snr vedžiodamas ir aiškindai pi ar
f, • •
1110 West 35th Street
B. A. WAITCHES, Sekretorius
atyni?)fUOSe relikvijomose, seniausias pasauly universite- maR
OFFISAS:
•*
fa
akmenį, ant kuriozas (įkurtas XII šimt.), paviValstijinis Bankas
Biržos Bankas
gi"'° r\ ir mirė. Dar kai ku- rięs iš teisių mokyklos, gvva-'
8 ryto Pirmiausia apžiurėo pamatyti gražesnes vusios nuo romėnų laikų, taip.*i°me G°m (Katedros bažmyReal Estate — Loans — Insurance
Telefonas BOULEVARD 4600
APG
a.
ir universitetų, įkurtų t P®t nebuvo mūsų pamirštas,/’*$)• Tai milžiniškas, Įmikiai
52 E. 107th STREET
CHICAGO, ILL.
Telefonas
Pullman
5950
1! 22 m.
norR kai kurios mūsų kėliau- išpuoštas statinys, pašvęstas

PERVIRŠIS RŪGŠTIES
SARGINA - PAŠA
LINK JA!

lė p,

KELIONE Į ROMĄ.

Gyvenimo Bėdų
Naikintojas

APSIRŪPINK DEL ATEITIES

Central

1*0

VAfySTIJOS

ILLINOIS

)I*RIEŽII RA,

WAITCHES BROTHERS CORPORATION

Pats miestas gana senas, da
bar turi 112,000 gyv. A’iduram.žiais garsus savo universi
te.,u. Be šv. Antano bažnyčios,
s jtytos XIII šimtm. itališka
is. ęęjškame stiliuje, įžymi
se,.
ihitektflra rotušė iš
S
?m. Iš vėlesnių minė
ti ‘GRA Justinos ir Katedr<
. yčios.

BOf.»|NTJA. Pačiam vidu
dieny pdiekam Paduvą ir po
poros lį.ilandų kelionės pasie
kiam n į n ją didelį turinti per
200,0C. gyv. miestą. Čia tu
rime \s : 6 vai. laiko ir sku
bame gkunatyti įžymybes, (o
jų čit-tapug ir nėra laiko ge
riau p įsižiūrėti). Miesto ceri-

TUBBY

That Bosą Will Keep Them Away.
O
GEE.VVE LCT NAVSELF IM
AUiHOLE HATFOLL OF
TROUBLE- >F THOS>E Tu)(?
G07S COME,UP HERG AC’
PATR.ICIA GtVES'EM THE B0MS'
UOSH AFTER ME MAtKlO' EACH
8OV ME A CHOCOLET SODA
BEFORE »•£> LET ’EM COME,
'TREV'LL TPEAT ME RoOGHI GOTTA BCAGE tM OFF.
SOMEHOUJ

KfEPOUt

PAK6EI?
MEAGLeZ.
COT2N2 AND
lumbego.

IN HERe

i

D R X U O ri B

“Draugo” Knygyno
Katalogas.

parap. piknike, rugpiučio pa iš priežasties nesugrųžinimo
tikietų. Taigi laimėjimas į-1
baigoj.
vyles
vėliau. Sekančiam susi-'
NVestpullmaniečiai buvo pri
________
Įplaukų piknikas dąvė $1,000,- sirengę prie pikniko atsakan rinkinio nutarsime, kada da-'
Visas šias knygas galima gauti
|00. Parapijai pelno liks apie čiai ir už tai laimėjo. Dirbo rysim minėtų laimėjimų ir'
($800.00.
visi: klebonas, parap. komi paskelbsime lhikraštyj. Kurie “Draugo” knygyne 2334 So. Oakley Avė.
Antrojo pikniko įvai
nusipirkę bilietėlius Chicago, Illinois.
tetai ir parapijonys.
Musų turite
Piknike
buvo
svečių
iš
ki

rybės.
... _ .. ,
_
.
biznieriai jų darbą Įvertino ii pikniko su išlaimėjimu—neriu-',.
tų kolonijų.
.meskite, nes dar yra proga is-;
M„eiuliB. Kaun>B
Pusl.
gausiai parėmė.
Šv. Antano par. piknikas
P.
Slepa
vičių
šeimyna
atvelaimėti gražų laikrodį.
.
131 Kaina .................................
80c.
turėjo šiuo kartu daug įvairu
Kas dirba, tas ir turi.
kuris
išleis
Sekantis Labd. Sąjungos 10 Gurklytės Eilės. 32 Pusi. Kaina .... 10c.
mų. Buvo ten nuvykęs ir lie&’ražU P.vranQ
Ra porteris.
kuopos
susirinkimas įvyks Dainų Rinkinėlis. 20 dainų vienam, dviem
tuviškas vengras su “liekars-laimėjimui da\ė $7.50.
ir trims balsams skiriama
tomis” ir dykai davė patari-1 P- Padrikas iš bridgeporto.
rugpiučio 4 d., tuoj po sumos,
Suvėlinta žinelė.
musų jaunimui. Harmoni
mus apie sveikatų ir gerų knv- žinomas muzikalių insti umenparapijos svetainė,
zavo A. Pocius. Kaina’...................... 40c.
Liepos 14 d. Labdaringosios
gų ir laikraščių skaitymų. Bu-4'J paida\ėjas, visą laikų giaMalonėkite visi labdariai ir Pergyventos Valandos. (Karvojaus laišvo įvairių laimėjimų ir todėl JEu muzika per radio linksmi- Są-gos 10 kuopa turėjo pikni
kai). Parašė K. A. K. SlieLabdarybės rėmėjai dalyvautu
buvo daug laimėtojų.
įno P^likų. E*'
P- Budrikas ką su išlaimėjimu didelio lai
nandoali. Pusi. 180. Kaina .. .. 50c.
Širdingai visus kviečia
krodžio
vertės
$10.00.
Tautos Dainius. Parašė Jurgis Smalva
Piknikierius ir pikniko dar-, vakare vienų radio vertę $150
Valdyba.
ras. Gražios Eilės. Pusi. 40.
Piknikas
pasisekė
labai
gebininkus iš ryto palinksmino paaukojo parapijai, Radio bus

CICERĄ, AL

Kaina ......................................... 15c.

lietuviški muzikantai, kuriuos J leidžiamas laimėjimui antrame rai, bet išlaimėjimas neįvyko,
atsivežę

———

talkininkai iš

“Draugo” su lietuviškais sal- 1
dainiais. Muzikantai ciceriėčių :
pagerbimui sugrojo maršą, j
Tik gaila, kad dar nebuvo at-1
vykęs žemaičių choras.

“Draugo” knygyne galima
gauti visiems vargonininkams

ir parapijų

Tai veikalas sukomponuotas
plačiai žinomo kompozitoriaus
V. Niekaus.

Kaina 35c.

užsakymais kreiptis

“DRAUGAS”

2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.
“DRAUGE.”

iš LIETUVOS GAVOME
Bažnyčių chorams, mokykloms ir šiaip jau giesminim

L. Vyčių 25 kuopos (Cleveland, O.)
senas veikėjas, kuris kaip tik nuo
kuopos susiorganizavimo prie .jos
priklauso ir kiek tik jam laikas lei
džia, joj darbuojasi. J. Šeštokas yra
geras dainininkas, daug dalyvavęs
kuopos surengtuose vaidinimuose.
Taipgi vienas įžymiausių Clevelando lietuvių komikų; jis daugiausia
pasižymi kada scenoje dalyvauja
su balalaika. Yra seimo rengimo
komisijos narys.

Andrius Steponavičius.
Komisijos buvo paskirtos lai '
'įdėjimui “Draugo” ir “Lai-j

j
(
i
(

me piknike gauta stiprių pa- !
sižadėjimų pasidarbuoti se
kančiam “Draugo” piknikui.
Dvi Elenos Gricaitė ir Sulckaitė pirmame “Draugo” pik
nike prie “Rūtos” saldainių
padarė $80.00. Dabar sako pa
darysiančios $100.

Ten buvęs.

WEST PULLMAN, ILL. į
----------------

i

Piknikas gražiai pavyko.

'

21 d., p.

reika

Vesperae de SS. Sacramento.

Krasauskienė, E. Gricaitė, R. i
Nekrošius, L. Raudelienė, Mi
kutis, Matikaitis, Šliužienė,
M Nakrošis ir O. Gotautienė,
1403 So. Tliroop st.
Prie loterijos pasidarbavo
Stepanija Norvilaitė, Elena j
Stulgaitė ir laikraštininkas !

Liepos

chorams

lingų “Mišparų” arba

Tie, kurie bandė savo giliukį prie lietuviškų saldainių,
buvo užrašinėjami. Pabaigoj
buvo padaryta knygų Loterija. I
Iš laimėtų knygų žmonėms la-'
blausia patiko “Musų Ke-:
lias”, nesenai parašyta ir iš- 1
leista kun. Jusevičiaus šv. ■
Kryžiaus ligoninės kapeliono. !
Knygas laimėjo sekantieji: J.!

vo” prenumeratos į Lietuvą,
Del laiko stokos atidėta į
“Draugo” rudeninį pikniką,
rugpj. 25, Bergmano darže. Ta

“MIŠPARAI”

- ---------------------------------------------------------------—
JUOZAS ŠEŠTOKAS

Karegkio |

darže- westpullinaniečiai turė- j
jo savo parapijos pirmutinį |
šįmet pikniką, kuris geriausia '
pavyko, nes padaryta parapi- I
jai gražaus pinigo. Oras bu- Į
vo labai gražus, žmonių atsi- !
lankė labai daug. ypač vaka- j
re. Musų gerb. biznieriai ir ;
parapijonys darė gera biznį;'

baras, restoranas ir visos bu- 1
dos buvo apgultos.
Nors įžangos tikietų buvo j
iš anksto daug parduota, bet i
tą dienų prie langelio įėjo '
$145.00; prie baro padaryta
$206.00, p. A. Žitkevičius savo
būdoje su pagelbininkais pa
darė $142.74, p. Kaz. Račkaus
kas (roselandietis)
su savo
ratu padarė $27.70, Eudeikie- Į
nė su šeimyna padarė $67.00,
prie bolių padaryta $28.30. D.
Gudžiūnas
savo būdoje lai
mėjo suvirs $3,0.00. Smulkes
nių įplaukų, kaip tai: prie
“streikerio”, už saldaines ir
“punching bourds” nesužino
jau. Už serijas, laimėjimo ti
kietus įplaukė $300.00. Viso

k

Tėvynės Ašaros. Parašė M. Gustaitis. 24
pusi. eilėraščiai. Kaina ................. 10c,
Ūkininko Draugas. Sutaisė Vincas Toto
raitis, agronomas. 152 pusi.
Kaina ...................................................... 25c.
Gyvenimo Pamatai. Sutaisė K. J. D. Newark 1915. Pusi. 26. Kaina .... 10c.
Patrimpo Laiškai. Parašė K. A. K. 161
pusi. Popieriniais viršeliais
Kaina ...................................................... 60c.
Kudikų Auklėtoja. Patašė ir savo lėšo
mis išleido kun: P. P. Skutusaitis. 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. Atlikusiems 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 lie-

SIBBIIItlI
I
J«ija ir mirti^ParaSS F. V.
wxxjMiu.xMx.uf,
Uosis. Pusi. 29. Kama ................. 5c.
kuriam tekstų sutaisė A. Jak Bažnyčia ir Valstybė, Parašė Meškus.
štas, o gaidas pagamino
Pusi. 33. Kaina.................................... 5c.

J.

1X

Žmogaus Siela. Ai- ji yra dvasia ir ar ji
Naujalis.
nemirs? Parašė Pr. A. Dam75 giesmės su gaidomis vie
brauska. Kauna 1928. Pusi.
nam, trims ir keturiems bal
30. Kaina ............................................. 5c.
sams, užima 142 puslapius.
Šitai Viešpaties Tarnaitė. Skaitymai G e-

Kaina .......... 80c.

gūžės Mėnesiui; Seinai 1914.
Pusi.
99. Kaina .......................... j. 20c.
“DRAUGAS”
Pamokymas apie Viešpaties Jėzaus. Die
2334 S. Oakley Avė. Chicago.
vo Motinos ir Viešpaties Šven
tųjų Šventės. Pagirtas Šv.
'Tėvo Pijaus X-to. Pusi.
56. Kaina ............................................. 15c.
Vaidilute. Gyvenimo akordai. Vaičiūnas.
Kaip Rudens Lapas; Dhina;
jausmų pančiai; miražai ir
prieš audrą. Pusi. 163. Kaina .. 50c.

Badauja
Jūsų Gimines

Nepamirškite pasiusti giminėms į Lietuvę dovanė
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. GO.
2334 So. Oakley Avenue,

i

tPrečiadienis, Liepos 31, 1929

LIETUVIAI AMERIKOJE

buvo

i

Chicago, III

TELEFONAS: ROOSEVELT 7791

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

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 ............................... $5.00
Vinco Kudirkos Raštai. 6 tomai. Be ap
taisų. Kaina ................................... $10.00
Šatrijos Raganos Apysakėlės. Iš daktaro
pasakojimų; rudens diena ir
sulaukė. Sbenandoab 1907.
Pusi. 69. Kaina ........................
25c.

Ka Daryti Kad Pievos želtu. Parašė Vin
cas Totoraitis. Seinai 1908.
Pusi. 20. Kaina ............................... 25c.
Pragiedruliai. Keturi tomai. Parašė Vaiž
gantas. Atskiras tomas Kaina $1.00

Pasakyk Matulei, Agnieška ir Ant" Gar
laivio. Parašė Šatrijos Raga
na. Sbenandoab 1908. 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. Kuinu......... .......................... 10c.

Ihdependence for the Lithuanian Nation.
Knyga apie Lietuvos Nepri
klausomybė. Pusi. 96. Kaina .. 30c.
Tankioji Komunija. Kodėl taip daug tuš
čiu baimių sulaiko tavę nuo
tankios ir kasdienines Ko
munijos? Vertė kun. P. Suu-

rusaitis. Pusi. 153. Kaina............ 35c.
Teologijos Enciklopedijos Kursas. Para
šė kun. P. Bučys, M. I. C.
Marianipole 1925. Pusi. 15.
Kaina .................................................. $1.75
Organine Cfcimija. Pamatines žinios. Lais
vai sekdamas Charles Moureu
ir papildęs jį parašė V. Ruo
kis. Vilnius 1923. 384 pusi.
Kaina ................................................. $3.00
Jo Ekscelencija Arkivyskupas J. Matule
vičius. Parašė Serijų Juozas.
Pusi. 31. Kaina ............................... 10c.
Mandagus Vaikelis. Gražaus Apsėjimo
Pamoka. Pusi. 28. Kaina
10c.
The History of The Lithuanian Nation.
Ant its Present National Aspirations. Gražiai aptaisyta.
Pusi. 156. Kaina .......................... $1.00
J Aukso Šalį. Apysaka. Laisvai vertė V.
Ambraziejus. Kietai apdaryta.
Pusi. 113. Kaina ..................... ....60c.
Who’s Who and What Among Our Great
Men. Lietuviškos istorijos aprašimas, angliškai. Phrašė
F. A. Gelumbi's. Pusi. 78. Kaina 50c.
Novena Prie ŠV. Onos. Kaina .... 15c.
Jonukas. Dviveiksmė joninių komedija.
Parašė Vidunas. Pusi. '64. Kaina 25c.
Konstitucija. Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios Draugijos.
Kaina ...................................................... 10c.
Kryžiaus Keliai arba Stacijos. Išimtos iš
Šv. Pranciškaus Dvasia.
Cliicago 1929. Kaina ..................... 15c.
Jėzaus Kryžius Mus Paguoda. Iš Vysku
po J. Pelčiaro knygos: “Dvasi
nis Gyvenimas”. Lietuviškai
sutaisė Kun. V. Ambraziejus
ir kun. A. Petrauskas. Antra
laida. Mariampolė 1926.
Pusi. 160. Kaina ............................... 45c.
Kaip Užsiauginti Sodas. Seinai. Su pa
veikslais. Pusi. 31. Kaina ............ 15c.
Catechism of Ohristian Doctrine. St. Lo
uis, Mo. Pusi. 35. Kaina ............ 10c.
Amerikos Lietuvių R. K. Konstitucija.
Priimta visatiname seime
rugsėjo 3 d.5 1920. Waterbury, Conn. Kaina ............................... 15c.
Auštant. Puikios eilios. Parašė J. Mikuc
kis. Vilnius 1919. Pusi. 67. Kaina 10c.
Jurgis Smalavaras. Komedija. Kaina 20c.
Lietuviai Katalikai ir Kitos Sroves. Pa
rašė Uėsis. Boston 1917. Pusi.
32. Kaina .............. «............................ 25c.
Piršlybos. Komedija 2 veiksmuose. Pagal
gal M. Gogolį sukeverzojo
Šalda — Balda. Chicago 1912.
Pusi. 10. Kaina ............................... 20c.
Kunigas. J. I. Kraševskis. Apysaka iš
lietuvių padavimų. Vertė
Adolfas Vegele. Vilnius 1909.
Pusi. 134. Kaina ............................... 20c.
Darbininkų klausimas. Parašė kun. J.
Staugaitis. Pusi. 46. Kaina .... 20č.
Šventas Kazimieras. Su 4 paveikslais. Pa
rašė A. Alekna, Kaunas 1927.
Pusi. 31. Kaina ’....................................15c.
Maldų Rinkinėlis, juodais apd; paauksuo
tais lap. kaina .................................... 75c
Maldų Rinkinėlis, juodais minkštais labai
gražiais apdarais, kaina ............ $1.50
šaltinis, juodais odos apdarais .... $3.50
Kūdikėlis Jėzus, juod. odos apt. .. $1.50
Šaltinis juodais stiprais aptaisais .. $3.00
Melskimės, juod. kietais apt. mergi
noms .......................... .......................... 60c
Melskimės, juod. gerais apd. raud.
lapais.......................................................... 60c
Aukso Altorius, juod. odos apd. mažo
formato labai graži, lap. uždengtais
kaina ..................................................... $l’.25

Aukso Altorius, juod. gerais apd. irtažd
formato kaina.................................. $1.25
Aukso Altorius, juod. paprastais apd. 50c
Aukso Altorius, baltais kauliniais virše
liais vidury viršelių įtaisytas gražus
kryžius. 464 pusi. su kabėmis .. $2.00
Maldų Knygelė, baltais kauliniais virše
liais skiriama jaunuomenei. 336 pusi.
Kaina ................................
$1.25
Maldų Knygelė, juodais kietais viršeliais.
Kaina........................................................... 50c
Maldų Knygelė, juodais odos viršeliais,
labai graži knygutė. 336 pusi. .. $1.25
Ramybė Jums, juodais minkštais virše
liais, paauksuoti lapai, labai tvirtais
apdarais. 958 pusi. Kaina .... $3.00
Maldų Vainikėlis, juodais apd........... .$1.25
Pulkim ant kelių, juod. apd. gelt. kraštais
Kaina .............. ,................................... $1.50
Šv. Pranciškaus Dvasia, juod. odos apt.
kaina.............. ...................................... $3.00
Šv. Pranciškaus Dvasia1, juod. apdarais,

raudonais lapų kraštais ......... $2.25*
Mažas Aukso Altoriūs, juodais odhu apt.
Mažas Aukso Altorius drob. apt. .. 1.50
Dievą su tavim, juod. apt. mažo form; 50c
Kantiškos juod. geruis apt..................... 1.75

T^1
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JONAS KVEDARAS.

į IS MOTERŲ SĄ GOS CHICA Vaičiūnienė, O. Rašinskienė,
T. Baubkienė, K. Srubienė.
GOS ASPKRIČIO.
20 kp., Brigliton Park —
A. L. R. K. Mot. Sų-gos Clii - A. Statkienė, M. Barščienė,
cagos Apskričio “extra” prieš L. Račkauskienė,
šeiminis susirinkimas įvyko 1 21 kp., Town of Lake — M.
liepos 19 d., 1929, Šv. Kry-’ Paukštienė, J. Čepulienė, M.
Kiaus par. mokyklos kambary-Į Sodeikienė, B. Kalvaitė, S. Jur '

J. Tuškevičius su savo gimi
naičiais.
Buvo lioterija iš knygų, iš
“Draugo” ir “Laivo” pusme
tinės prenumeratos. “Draugo”
prenumeratų laimėjo J. Tuške
vičius 7109 So. Washtenaw, ’
“Lalv,” laimėjo A. TuSkevi- oa”
čius 5726 So. AVhipple st. Kny
gas laimėjo šie: Vincas Kava
liauskas, Tarnas Šnekutis, A.
OFISAS
Pilipas, Jonas Petraitis, J.
1900 S. HALSTED STREET
Mandžejevskis, A. Lekienė, L.
NAMAI:
Drutenienė, P. Vaičaitis, A.
4193 ARCHER AVĖ.
Tucker, Mik.
Martinkėnas.
Klebonas kun. Baltutis laimė Valandas; prieš pietus pagal sutartj.
jo didžiuli “Vytį”, Lietuvoj Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.
pagamintų.
Marijampolės kupčius
Res. tel. Van Buren 6358
Į Sore, kuriedu pasižymėjo pirįname “Draugo” piknike, o
' ypatingai Sore, taipgi Telšių
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Plįumpįs su Raseinių Magde,
Sulte 200
1579 Mllwsukee Avė.
Į pakviesti “Draugo” rudeninį
Tel. Brunswlck 0824

DR. A. L YUŠKA

je. Susirinkimų, atidarė pirm. gaitė.
V B. Bitautinė. Iš valdybos at
55* kp., West Side — O. Davyko šios; pirm. — B. Bitau- brovolskienė.
tienė, vice-pirm. — R. Mazi
G7 kp., Marąuette Manor —
liauskienė, rašt. — O. A. Ne A. Sutkienė.
L. Vyčių 25 kp. (Cleveland,
valyto, ižd. — S. Sakalienė.
Viso dalyvių 22.
Atstovės užregistruotos se- į Pereito susirinkimo proto- Oliio) narys, bu\ ęs berods,
tris metus kuopos nut. rašt. ir
kančiiai:
kolas skaitytas ir priimtas.
porų metų vice-pirm. Yra gaRaportai.
1 kp., Bridgeport — J. Vol
bus choristas ir scenos vaiditerienė, A. E. Nausėdienė X.
Pirmininkė prašo p. A. E.'la Daug ir įvairiai prisideda
Nedvarienė, P. Burbienė.
Nausedienes, kad kų pasakytų Į prie kuopos įvairių darbų, o
2 kp., Cicero, 111. — M. is Šv. Kazimiero Akademijos ypač finansiniai. Yta kuopai
veikimo. P-ni Nausėdienė pra atsidavęs visa dvasia ir siela; piknikų. Reikia priminti, kad Valandos; nuo 2 iki 7:30 vai. vak.
.
. t
i
» j- i
į kasdien. Nedėllomis nuo 1 iki 2 vai.
nešė, kad Akademijos pikni- .laimėjęs
kelias dovanas uz di- ! Raseinių Magdė neturėjo di- !p° pietų,
ADVOKATAI:
kas įvyks rugpiučio 20 d., ir!d<elį pasidarbavimų.
Kuopa, delio gi linkio prie lietuviškų
ituom pačių kvietė sujungtos i 5iais metais iSrinko apgarsini-\aWainių
pirMąjį piknikiL Į
dalyvauti.
linų parinkti šeiminiam pro- Bet spėjama, kad dabar atvy I
4910 So. Michigan Avenue
Iš K. h edeiacijos p-ni B. I gramui ir Jonas pasižadėjo vi- kus ^u savo pagelbininkais ti- '
i
Tel. Kenvvood 5107
LIETUVIS ADVOKATAS
Bitautienė praneša, kad sąjlni-Į sus pralenkti šiame darbe.
k ra į turės gerų giliukį.
iVal.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;
gietės kviečiamos į Federaci’ 2221 »West 22nd Street
■nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
jos Kongresų, kuris įvyks Ci- i Vaičiūnienę, Redaktorė — S.
Arti Leavitt Street
šventadienio ir ketvirtadienio
ketvirtąjį
cero, rugpiučio mėnesy. At-1 Sakalienė, fin. pirm. — R.
Telefonai Canal 2552
Žemės drebėjimas praturtino
stovės išrinkti/- šios: B. Bi-J Maziliauskienę.
Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kraštų.
į optemitriHai
tautienė, J. Volterienė, R. Ma-! 8) Chicagos Apskritys įnekare. Seredutis ir Pėtnyčioša, kad 14 Seimas apribuotų
Naujosios Zelandijos saloje, !
ziliauskienė.
mis nuo 9 iki 6.
Iš kuoi>ų bus galima rinkti pinigų sumų Centro iždininkei į rytus nuo Australijos, įvy i
Iv
čekiams rašyti.
ko smarkus žemės drebėjimas j
po vienų atstovę.
JOHN B. BORDEN
į susirinkimų atsilankė kun. į Daug žmonių žuvo, ir me14 Seimo reikalai.
Deksnys. Gerb. svečias sveiki-, džiaginiai nuostoliai labai di(John Dagdziunas Borden)
Atstovės siuntimo reikale.'
,
v. .
’įno suvažiavusias atstoves ir deli. Bet, kaip sako, nėra to
ADVOKATAS
v.
1
i linkėjo organizacijai daug lai- blogo, kad neišeitų i gerų. į
105 W. Adams St. Rm. 2117
. [
...
mės. Atstovės išreiškė padėkų Pasirodė, kad, žemės drebėji1
kp.
prisidės
su
$10.00,
oo
'
• •
,
. ■
.
i
..
i
Telephone Randolph 8727
..
.
. . , .
, gausiais rankų plojimais.
mo paliestose vietose, 4 kilo-!
pereitame susirinkime ra-; «.
., .
,
.
.
... ..
. ,.. '
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak. ’kp.
■
1 Daugiau reikųlų, peturjpt, su jnetrų plote, įskilo gan aukšti
Liėtuvis Akių Specialistas
poidų išdavė, prisidės su $;
sirinkimų baigė pirmininkė kalneliai. Mokslininkai ištyrė
Tetaptame Roosevelt 9090
20 kp. prisidės prie didžiu
Palengvins aklų {tempimų ku
malda.
kad kalneliai atsirado nuo e- ris esti priežastim galvos skaudė
Namie: 8 lkl 9 ryte Tel. Repub. 9600
mos kuopų nutarimo.
B. Bitautienė, pirm.,
sančių požemiuose žibalo dujų « jimo, svaigimo, aklų aptemimo,
nervuotumo, skaudamų akių kar
2 ir 21 kps. siųs savo atsto
0. A. Nevulytė, rašt.
sprogimo. Iki šiol apie tas' št). Atitaisau kreivas akis, nuimu
ves.
cataractus. Atitaisau trumpų re! žibalo versmes niekas nežino- gystę ir tolimų regyste.
J
67 kp. susirinkimo dar ne
(Juozas J. Grisius)
PIKNIKO MARGUMYNAI
jo. Be to, ištirta, kad tose viePrirengtu teisingai akinius vi
turėjo. Didžiuma balsų nutaria
ADVOKATAS
suose atsitikimuose, egzaminavi
į
tose
yra
nepaprastai
daug
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) Apskričio atstovės nesiųsti;
mas daromas su elektra, parodan
Marąuette Park.
Gimimo [ aukso, kas iki šiol taip pat čia mažiausias klaidas.
Telef. Beulevard 2800
RESIDENCIJA:
Įnešimai priimti 14 Seimui, i Panelės Šv. par. piknikas buvo ; nebuvo žinoma.
Speclalė atyda atkreipiama mo
6515 So. RoekweH Street
kyklos vaikučiams.
Telef. Republic 9723
1) 2 kp. įneša, kad Seimas margas, kaip genys. Piknike
Valandos nuo 19 ryto lkl 8 va
surastų išvadų delei mergaičių buvo ir “grinorių”, tai yra
kare. Nedėiiomis nuo 10 ryto lkl
jaunamiečių skyriaus, kada! Raseinių Magdė ir Telšių
12 po pietų.
pasiekia 18 metus, ir kada pra * Pliumpis,
ir Marijampolės
4712 S. ASHLAND AVĖ.

Gydytojas ir Chirurgas

DR. T. DUNDULIS

Ofisas 2408 WEST 68 STREET'
Kertė So. Wentern Avenue
Tel. Prospect 1928
Residenclja 2859 So. Leavitt St
Tel. Canal 2889
Valandos: 2-4 po pietų lr 7-9 v. v.
NedėlloJ pagal susitarimų

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5.00

A. L. DAVIDONIS, M. D.

JOHN KDGHINSKAS

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit
pas tikrų specialistų, ne pas kokį
nepatyrėlį. Tikras specialistas, ar
ba profesorius, neklaus jūsų kas
jums kenkia, ar kur skauda, bet
pasakys patu, po pilno lšegzamlnavimo. Jus sutaupysit laikų ir
pinigus. Daugelis
kitų daktarų
negalėjo pagelbėt jums dėlto, kad
Jie neturi reikalingo patyrimo, suradymui žmogaus kenksmingumų.
Mano Radio — Scopa — Raggi
X-itay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egzamina
vimas kraujo atidengs man jūsų
tikras negeroves, ir jeigu aš pa
imsiu jus gydyti, tai jūsų sveikata
lr gyvumas sugryš jums taip kaip
buvo pirmiau. Jeigu kenčiat nuo
’gų skilvio, žarnų, Inkstų, odos,
kraujo, nervų, širdies, reumatiz
mo, kirminų, uždegimo žarnų, sil
pnų plaučių, arba jeigu turit ko
kių
užsisenėjuslų,
įsikerėjusių,
chroniškų
ligų, kuri nepasidavė
net gabiam šeimynos gydytojui,
neatldėliokit neatėję pas mane.

DR. VAITUSH, 0. D.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS
Inėjimas Rūmas 1016
29 W. JACKSON BOULEVARD
Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lkl
1 po pietų. Vakarais nuo 6 lkl 7
Nedėiiomis nuo 10 ryto lkl 1
po pietų.

JOSEPH J. GRISH

i

127 N. Dearborn Street
Room 928
Tel. Franklin 4177
Nuo S lkl 9 vakare
62 E. 107 St., Kamp. Michigan Avė.
Tel. Pullman 6950

Telephone

Central

6926

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS
134 North LaSalle Stroet
CHICAGO, ILLINOIS
Nuo 9:30 jkl 5 vai. vak.
Local Office; 1900 So. Union Avė.
Tel. Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 lkl 9 vai. vale.

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 So. Ia Salio St., Room 2991
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6
Vakarais
1241 SO. HALSTED 8TREB5T
Tel. Vlctory 9582
7-9 v. v. apart Panedėlio lr
Pėt&yčlos

randa sveikatų, reiškia pašai-! kupčius su Sore. Kupčius
pos skyrium jų negalima jra- Į su Sore turėjo gerų giliukį ir
syti.
j sekėsi bizni varyti. Jiedu tu2) 20 kp. įneša, kad 15 Sei- rėjo daug juoko iš to, kad i
mas įvyktų Chicagoje.
Telšių Pliumpis su Raseinių j
3) 20 kp., kad Seimai butų' Magde pasirodė ne biznieriai,
laikomi kas metas.
nes jiedu už savo ipatarnavi4) 20 kp. pageidauja, kad mus pamiršo atlyginimų imti,
Seimas surastų būdų, kaip o iš to kupčius su Sore pusigalima butų greičiau užbaigti naudojo.
“license” reikalų delei MassPiknike buvo net trys orkesachusetts valstijos.
tros — viena salėj šokiams
5) Chicagos Apskritys Įne Vyčių 36 kp. po vadovyste Si
ša, kad 14 Seimo įeigų pelno mučio, antra Jos. F. Budriko
pusė butų skirtu į lėšų fondų, radio prie baro dėl biznierių,
6) Chicagos Apskritys pa o trečioji Mykolo Siurplio
geidauju, kad ateityje redak O
grvnai
lietuviška dėl tu senesniuv
C
torė talpintų Seimų protokolus jų, kuri patiko seniems ir jau
j “Moterų Dirvų,” tikruosius niems ir visi lietuviškai paoriginalus, žodis į žodį.
Įšoko “Noriu Miego”, “Sukti7) Chicagos Apskritys užgi-(nį” ir kitus. Iš senesniųjų suk
ria tų pačių Centro rašt. —M. tintuose ypatingai pasižymėjo

YOU KNOW WHY- - - They May Carr; Biis fuęenic Marriage Busmcss too fa T

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

Rezidencija 6600 S. Artesian Avė.
Valandos. 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL

Tel. Boulevard 7589

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas

ir

Chirurgas

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI.
Tel. Cicero 2888

Nedėiiomis
Susitarus

Pritaikyme akintų dėl visokių aklų

po

numeriu

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po
pietų: 7—8:30 vakare
Nedėiiomis 10 iki 12
TELEFONAS MIDWAY 2889
Boulevard

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas,

Chirurgas

ir Akušeris

3343 SG. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAN

DR. A. J. BERTASH
3464 SO.

ofis$

4729 S. Ashland Ąve.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 5918

25 METĮĮ PATYRIMO

savo

Perkėlė

OFISAI:
1446 S. 49 Ct.
2924 VVashlngton 1 ~
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6. Blvd. Tel.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzie 2430-2451

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

Tel. Canal 0257 Rea. Prospect 6659

IS RUSIJOS

HALSTED STREET

OPTOMETRISTAS

DBNTISTAI

Gydo
too./ių,
jausius
elektros

staigias
lr chroniškas 11muierų ir vaiaų pagal nau
metodus X-Ray lr kitokius
prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan 8treet

Office Boulevard 7949

LARVEX

DR. G. Z. VEZELIS

APSAUGO
DRABl ZIl S
šlakstymas Lnrtcv:
Apsaugo nuo kandžių ne
skalbiamus drabužius, kad
rus, rakandus.

Plovimas Larvczit;
Apsaugo
nuo
kandžių
plaunamus vilponlus.

i

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo
akinių

LIETUVIS DENTISTAS
4146 So. Ashland Avsnus
Ant Zaleskio Aptlekos

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų lr
nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Rea So. Phore
2238, arba Randolph 6800.

1801 South Ashland 'Avenue
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštai
Pastebėklt mano iškabai
Valandos nuo 9:30 ryto lkl 8:30 va
karo. 8eredomis nuo 9:80 lkl 12 V.
ryto. Nedėllomis nėra skirtų
valandų. Room S.
Phone Canal 9629

Oiawn fsr ttiin piper ly Fisher

Tel. Canal

1229

DR. O. I. BLO2IS
DENTI9TA6

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

2201 West 22nd Street

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

(Kampas Leavitt Bt.)
Valandos: Nuo 9* lkl 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare

Tel. Yards 0994

Tel. Bmnswlck 9924

DR. A. J. GUSSEN
1872

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

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

Lietuvis Dentistas
2<ILWAUKEE AVENUE

iekmadlanials Ir trečiadieniais

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

Ofiso Tel. Vlctory 8987

7-» vax. Antro ot Vai.: Nuo 2-9
Do piet: Utarn. Ir Subfct Nuo
9-9 vak. Šventadieniais pagal ewtarlma.
:
—
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$19.00. Pikniko tikietus taip- , Viešpats Maloniausias teT., Paukštys J. A., Vnnick A*, kun. A. Briškai, kun. Pr. A’aiAUKOS.
bus gailestingas n. a. Pranciš
J. , Jatautas AI., Alargevičins j tukaiėiui ir visiems našlaičių
gi platina.
kaus sielai.
Rap
Vaikelio Jėzaus Dr-jos Našlai P., Lapinskienė L., Krukas E. prieteliams.
Del pikniko.
D., Borden 1L, Katilienė J.,
M. Papikaitė,
3 skyr. — A. Amlruškevi
čiams Lietuvoje.
LABDARIŲ DOMEI.
Į komisiją darinkta p-nia J.
SUSILAUKĖ UŽUOJAUTOS.
Chicago, TU. Brigliton Par Sakus A., Paulauskienė E., Za Vaik. Jėzaus Dr-jos Įgalint.
cienė.
Čepulienė. Nutarta gautus val
bielienė AL, Zabiela AL, Kilkus---- 1,1
r--------- ~
ko lietuvių kolonijoj:
Lalui. Sąjungos centro mė 6 skyr. — S. Junokienė, B gius suvežti Vienuolynan ne
West Side. — Aušros Vartų Tretininkų Dr-ja .... $11.00 Pr., Bliudienė AL, Gubistienė
nesinis susirinkimas Įvyks 31 Lindžienė.
Del geriausios rųšies
vėliau penktadienio.
Geri).
k
lr
patarnavimo, šaukit
d. liepos;- Aušros Vartų pa 8 skyr. — S. Sutkienė, J Seserys padarys užkandį. Dar par. susilaukė užuojautos iš į- Nekalto Prasid. Šv. Panelės O., Sarguns, Klimas N., JurGREEN VALLEY
PRODUCTS
vairių kolonijų. Mat, tos pa-! dr-ja ........................ 10.00 kevičia J., Vilimas K., Tarnurapijos mokyklos kambaryje. Pumputienė, M. Skrebienė.
bininkės suvažiuoja 12/ak
Olsells šviežių kiauši
lapijos pirmasis piknikas dėl Kum Pr. Vaitukaitis .. 10.00 levis O., Afilickis A., UstilaAL,
nių, sviesto Ir sūrių.
ti skyr.
1 šį susirinkimą kviečiu
O. Keikauskienė, piknįkas prasideda p vaL
lytaus
nepasisekė.
Todėl
da.
Klidienė
-Morta
.............
5.00
J. Kareiva
DaiTiškevičienė
K.,
Jaučauskie
kp. atstovus kuoskait Ii ilgiausia ■ A. Vaišvilienė.
Iš K. Fed. Chicagos Aps
Savininkas
dalyvauti, nes sus-mas yra
Skyrių 4, 5, 7, 10 atstovių kr raportp iždavė B Bitautie bar antrąjį pikniką remia ne Kun. A. Briška............. 5.00 nė AL, Afozeris A., Šaknnienė
4644 So. Paulina St.
vien vietiniai parapijonai ir • Kaniauskai M. M......... 5.00 O., Bartašius J., Dapkus A.,
pusmetinis.
nebuvo.
Tel. Boulevard 1889
ne.
parapijonkos, bet taip gi ir Ragaišiai V..................... 5.00 Erčius A., šriupša A., Meš- V
Šiame susirinkime išgirsite j Moterų Są-gos Chicagos ApĮ K. Fed. Kongresą’ atstovės
kitų kolonijų geros širdies1 Altoriaus Puoš. dr-ja ..$5.00 kauskienė AL, Paulius K., Šudaug naujų
pranešimų iš skriejo — B. Bitautienė.
išrinkta: O. Reikauskienė, S. L
žmonės. Tą pikniką remia ir Afaldos Apaštalystės dr-ja
PRANEŠIMAS
kienė B., Šilingienė AL, PikLalui. Są-gos veikimo ir apie j Viešnios iš Springfield, Hl. •gatkienė A Vaišvilienė.
dienraštis
“
Draugas
”
ir
vie-j
.................
$5.00
Turime
garbės pranešti lietuviams,
čiurienė .T., Nausėdienė K., Po kad mes dabar
jos naujus darbus, kuriuos — p jiia Žemaitienė ir jos
esame paskirti par.
Sus-mą uždarė pirm. A. E.
davinėti naujus NASH “400”, kurie
tinės
draugijos
su
Federacijos
Sald.
Širdies
dr-ja
..
$5.00
cius
K.,
Račkauskienė
L.,
mano trumpoj ateity vykinti. duktė — p-lė Žemaitė.
vadovauja
pasaulyje
automobilių
Nausėdienė, Malda sukalbėjo , .
. y . .
Po $3.00: Količienė E., Užu Vaišnorienė B., Selmokienė AL, vertybėje. Mes telkiamo visiems
. .. .
.. .
skyrium priešakyje.
Nutarimai praeito sus-mo gerb.
Bus išduota raportas kasteisingų patarnavimų.
Motina Maria.
Iš North Sidės talkon at meckis Af., Balčytis A., Kaš- Stulginskienė Ar., Jereckienė Automobilių sales rulmls atdaras
link fanuos pirkimo ir daug perskaityta ir vienbalsiai pri
vakarais Ir šventadieniais.
A. E. Nausėdienė, pirm.,
(vykš Antanas Bacevičia, VIa- čiukas J., Valiulienė P. ir Šv. (V., Sandanavičia J., Petrošius
kitokių dalykų bus svarstoma. imta.
Vera A. Galnaitė, rašt.
BALZEKAS MOTOR
das Strioga ir Vincas Dargu-, Kazimiero dr-ja $2.75.
K. , Laurinčikienė O., KazaSkyrių raportai.
Prašomos atsiųsti atstovus
SALES,
žis, iš Dievo Apveizdos par. I Po $2.00: Alališauskas J. kauskienė J., Nalivaika S., Vair tos kuopos, kurios buvo pa Tovvn of Lake. — Sus-mas
MUSŲ RADIO.
4030 Archer Avenue
Puplesis ir Ona Zdanavičaitė, Čapienė E., Kamarauskas K., rašauskienė O., Bacevičienė
irusios. Skaitlingai susirinkite. neįvyko, tečiau skyr. duos pik
Tel. Lafayette 2082
Town of Lakie Juozas Li- Mockus P., Jakubauskas M. L. , Kupris K., Papeikis O.,
nikui darbininkių, parinks West Side.__ Vakar trumA. Nausėda, C. P.
UŽIal.
vagonui daiktų. Tikietai pla pui buvo pranešta kad. mirė sa.usk.as ir Jeronimas Urba, is Gubistienė K., Na\ickienė Šervienė J., Mikšienė ()., Vai-,
IŠ A. RĖMĖJŲ DR JOS
tinami. Mėnesinių duoklių a. a. Pranciškus Straukas, ku- Bridgeporto P. Gudus, B. Se- M. Stulginskienė Al., Sipavi- •čiulienė B.. Naugžemis A., dos 36 c°:i'i p|aris jau trys metai, kaip buvo kiekis, iš Marąuette Parko cienė T., Trapanauskienė O., Vaitkus D., Žiedienė J., Tarno- gumo
visokių
į $21.00.
CENTRO SUS-MO.
Stoekus, Petras Gailius ir Stasiulis P., 1 aulienė E., Šie šiunaitė D., Marazas AL, Ša-, TaS/imam5^
Bridgeport, — Svis-mas įvy Aušros Vartų parapijos komiP.,’ Gutauskienė dainų
derius »ntužlaidų
«peA. R. C. sus-mas Įvyko lie ko ir labai skaitlingas. Cen tete darbuotojum ir para- jV- Birgilas, iš Brigbton Parko pikas J., Barštienė M., Stau- pkauskienė
r
pijos
choro
nariu.
Mylėjo
a.
a.
!
(lvi
čigonės
—
Ona
Kazlauskus
A.,
Rudienė
I.,
šalaševiB., Valskis J., Norbutas P., pigiai.
pos 18, S vai. vakare, Vienuo tro piknikui pinigais gauta
! r
rn
••
Daržų laistoma
Juška T., Tvarijonas O., Pau- roberlnė
PaiPa
7
lyne, kurį atidarė Centro 1 $40.00 ir daug visokių dalykų velionis visuomeninį darbą ir kienė ir Samoškienė ir Anužis,', čienė M., Čeladinas P.,
buvo
gabus
įvairių
vaidinimų
Cicero
A.
Valančius,
Kaz.
I
1
0
$1-50.
Balsytis
J.
ii
kštys V., Zolis II., Sirunienė tiktai 9% c. pėda
pinu. A. E. Nausėdienė, mal- parinkta Tikietai pardavoja■, AL. Pilipavičius K., Rudukie- St, Louls “Dutch Boy” white
dą sukalbėjo gerb. Motina mi. P-nia Karauskienė jau vie bei parengimų dalyvis. VVest-,žilvitis ir sykiu visas žemai- Guzas J.
100 svarų ......................... $11.50
choras, iš Roselando AL ' Po $L00-' Šalkauskiene O., nė Ar., Šimaitienė V., Norbu lead
Pure Turpentine ................ 80c. gal.
na pardavė 40 tik. P-nia siden iš Rockfordo, III., neseMaria.
Pure Boiled Linseed Oil
Naugžemienė duoda ‘Orange’ nai persikėlęs gyventi, greitu Misiūnas, iš VV. Pullmano Z. Šulinskas A., Januška. J. Ju- tas V., Barkauskas A., Mic
98c. Galionas
Skyrius atstovavo.
laiku westsidiečių tarpe įsigi-į;Gedvilas.
, sas A., Didžiarn ki< n< O., -A kus AL, Ziepaltienė K., Antuueaviias.
PRISTATOM VISUR
1 skyr. — M. Šedienė, J. gėrimo. Mokyklos užbaigimo
uoi VVest Sidėj veik visi lietu- relie,lė °-» Paurazas J. Šile- šas K.. Vengelevskis P., PileČepulienė, V. A. Galnaitė.
tikietų parduota už $2.00. jo daug prietelių. Liuosu nuo
j^Jviai laimėjimo ir įžangos ti- r*enč A., Zimantas P., Šileris rienė Af., Virbickienė E., Su
- _
y.
2 skyr. — A. E. Nausėdie- Duoda piknikui darbininkių, darbo laiku darbuodavosi baž
4414 So. Rockwell Street
nyčioje
atlikdamas
įvairius
,
kietus
J
au
turi
Jei
kas
dar
.
PJ
*
L
Badžms
J ’ Kačkienė A. sas J., Jasienė V., Nagaitis
nė, Al. L. Gurinskaitė, O. Se-! Novtli Side. — Duoda pikChicago, DI.
pataisymo ir patobulinimo dar {neturi, tai gali kreiptis į kle- Adomonis J., Alauikas J. J., Aleknienė O. Gedvilienė
kleckienė, Af. Kamarauskienė,, 11>kui darbininkių.
Telefonas Lafayette 4689
, Lačauskas AL, Zalgevičienė A., Stankevičienė M., Gimbu
Rap.
Brigliton Park. — Išrinko bus. Pereitą pavasarį netikė boniją.
A. Malinauskienė, B. Naug
K., Čeinorius A., Jucevičienė tienė A., Azertelka Af., Rama
piknikui darbininkes. Tikietus tai smarkiai prie dariai įkai
žemienė.
. S., Bugarienė O., Čebatoriu- nauskienė A., Rasteinis J., Ka- ĮVAIRUS KONIRAKTOR1AI
pardavinėja. Turėjo du išva tęs, buvo perpūstas vėjo ir
' nas G. Končius D., Kazėnas
(činienė AL, Žukas D.. Afaženis
gavo
geltligę,
kurioje
žymiai
žiavimu.
Uždirbo
$145.00.
GRABORIA1:
------ —--------I P., Verbyla K., Mikutaitis A.,
N evedomskis P., PranckeMarąuette Alanor. — Tikie nusilpnėjęs prieš škaplierną Brighton Park. — Tretiniu-1 Pocius M., Pargauskas P., i1 M.,
. V.
Buvęs vedėja* Bridgeport Palntlng
tus išsidalino. Surinko daug nuvažiavo Cook County ligo kų Dr-jos susirinkimas įvyks Rauba J., Globis A., Ziauzra vičius J., Balienė E., Sinitli A Hardirarė Co., dabar perėmė visų
į savo rankas ir duos visose šio
daiktų piknikui ir duoda dar ninėn, vėliau persikėlę šv. šiandie liepos 31 d. Nekalto .L, Radsevičiene J., Alonkus AL, Raubunienė, Petkienė M., blinį
blsnlo šakose pirmos klesos patar
j Nabašas A., Diginienė S., Šne- navimų.
bininkių.
Kryžiaus ligoninėn, bet uživėPrasidėjimo ruirapijos salėj 8 D., Sadauskienė AL, Jasiū- , kutienė O., Šnekutis R., Šimai
Lietuvis Graborius
HARDWARE PAINTS
Cicero, III. — Duoda darbi lintas gydymasis liko be sek val. vak. VisiĮ nariai ir narės nas J., Mikutaitienė AL, ŠatiePatarnauja
laido
tienė
J.,
Dalinkaitis
S..
Kaži& WALL PAPER
ninkių piknikui. Mokyklos už- inių. šv. Sakramentais dauge prašomi susirinkti ir sunešti nė P., Olbienė AL, Rupslauskis
tuvėse kuopiglausla.
Reikale meldžiu at
nneraitis
J.,
Marazienė
M.,
baigimo tikietų pardavė už lį kartų pasistiprinęs rūpes pinigus arba tikietus nuo iš- U., Alontvilienė Z., BaranausPalnters & Decorators
sišaukti.
o
maco
J. S. Ramanclonls, savininkas
Stankienė AL, Pauliukienė O..
darbu busite u.’gstingai pasiruošė amžinon ke
oedinti.
važiavimo, buvusio liepos 7 d. kienė J., Pakeltis A., Vaikutis
3147 So. Halsted Street
Taškunienė O.? Petrokienė B.,
lionėn, prašydamas maldų ir
Tel. Roosevelt 3515
TeL Vlctory 7281
Valdyba.
P.,
Alurauskas
B.,
Domkus
arba 2518
Rimkus P., Jaučienė E., Brunatleidimo visų, jeigu kame
3314 W. 23rd Plaee
sons. Tabutis VI., Petraitienė
LIETUVIS GRARORICk
nors buvo sunkumu nr nema
Chlcago. Iii.
GAVO
PINIGUS
LIETUVOJE
Ofisas:
B., Barkauskas J.. Juščienė
lonumu nusikaltęs.
4883 S. MARSHFIELD AVENUB
Mamų Statymo Kontraktorius
Kuriuos
siuntė
per
“
Draugą,'
’
šie
asmenys:
O.
Tel. Boulevard 9277
Laidotuvės įvyks ketvirta
Statau įvairiausius namus prieinama
Simpatiškas —
kaina.
Smulkią neįvardytų $72.89.
dienyje. Aušros A'artų bažny U. Alickevičicnė (2 siunt.) J. Gainckas
Mandagus —
Smulkių per gerb. kleboną 7217 S. California Avenue
Elž. Tamanauskienė
čioje ryto 9 valandą bus lai A, Brazauskas
Telef. Hemlock 5529
Geresnis ir Piges
kun. A. Brišką $3.72.
A.
Raudinaitis
komos
Kryžiavos
šv.
Mišios,
J.
Garalevicli
nis už kitų patar
Viso labo $356.54.
Telefonas Canal 7283
A. Jakaitienė 2 čekiai)
po kurių bus nulydėtas į šv. J. Bitinienė
navimas.
Graborius ir Balzamuotoj as
Trys šimtai penkiosdešimts
C. Cibulskienė
Kazimiero kapus.
K. Palionis
šeši
doleriai ir 54c.
Mes sutei
A. Ragainis
M. Krenčienė
Mallavojlmo Kontraktorius
kiam • manda
i Visiems už aukas nuoširJ. Burčikas
Dažų ir Popleros Krautuvė
gų, draugiškų
Dr. Kelia
PAGRABŲ VEDĖJAI
3134 8. LEAVITT ST.
Chlcago
pa tan.»vimų.
i džiai dėkui.
V. Žalimienė
Didysis Ofisas:
K. Račkauskas
Patarnavimas
I I ž prielankumą paramą ir
4005-07 So. Hermitage Avė. visose Chica
J. Žalimas
i S. Balickas
gos dalyse !»
Tel. Yards 1741 ir 1742
!pagelbą dideliai ačiū gerb.
J. Rapšis
J. Daugaras
prieinicsčuose
SKYRIUS
HARDWARB BTORM
Ona Pretkunas
Grabai pigiai
Enčerienė
4447 So. Fairfleld Avenue
Palnt, Oll ft Glass
net už $25.
PA R DA VIM1 ’ I grocernė
Mary Simnas
9701 West 47th Street
SKYRIUS
J. Pranckeviče
OFISAS
Tel. Lafayette 1317
1410 So. 4 9 Ct, Cicero
turi būt parduota. į trumpą
3238 South
G. Gedvilienė (2 čekiai)
'Pr.
Kuraitis
Tel. Cicero "794
Halsted St
laiką. Gera vieta, biznis se
B. Kelia
SKYRIUS
Pr. Tutinas
Phone Virginia 2054
Vlctory 4088nai išdirbtas, lietuvių apgy-J
3201 Auburn Avenue
89
A.
Sventeckis
J.
Pocius
JOSEPH VILIMAS
Ventoj apylinkėj. Arti bažny
Tel. Boulevard 3201
4424 So. Rockwdl St.
N. Dr.
čios ir mokyklos. Kaina $275 i
K. Petrulaitis
Namą Statymo
Kreiptis:
į
Vlrglnla 1290
K. Jonei ienė
J. Kubalis
Kontraktorius
1802 W. 46 St
J. Mockus
A.
Brazauskas
4556
So.
Rockwell Street
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS.
Tel.
La-f^/ette
5313
A.
Mureika
CHICAGOJE
P. Belskis
I. J. Z O L P
Tel. Boulevard 9114
Laidotuvėse pa
J. Martinaitis
K. Papievis
tarnauju
geriausia
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
REIKALINGAS janitorius,
M. YUSZKA & CO.
Ir pigiau negu kiti
VEDĖJAS
K. Lukošaitis
A. Marcinkevičienė
vidurinio amžiaus, pageidautitodėl, kad priklau
PLUMBIMG ft HBATIMG
1650 AVest 46th Street
J. Narmavičius
fna ex-kareivis. Kreipkitės se- Kaipo lietuvis, lietuviams patar
sau prie arabų tšM. Kučinskienė
dlrbvstės.
Kampas 4Gth Ir Paulina Sta.
nauju kuogerlausla
redoj.
A. Peldžius
T. Vasiliansienkė
OFISAS
Tel. Blvd. 5203
4994
80 PAULINA
4501
So.
Paulina
St.
Mirė liepos 29, 1929 m. 7 vai.
888 Wcst 18 St.
J.
Martinaitis
Nulludimo valandoje kreipkitės
ryte
42
metų
amžiaus.
Kilo
lfi
Wm.
Lukoševičius
Tel.
Canal
8174 prie manęs.
Boulevard 4552
patarnausiu si m pa 114Tauragės Apskr.. Laukuvos I’a■KIRIUS:
3238 <al, mandagiai,’ gerai
Labd. Są-gos 7 k p.
rap. Ir m. Amerikoje išgyveno
Ir pigiau
L. Skimelis
So
Halsted Street
22 metu.
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
Fed. Chicagos Apskr.
Tel Vlctory 4088
Paliko dlde'.lame nulludime
J. Šorkauskas
4ykal.
moterj Pranciškų, sūnų Stepo
Fed. 3 skyrius
nų 16 metų, dukterį Karaimų
Phone Boulevard 4139
J. Valauskis
14 metų, sūnų Pranų 12 metų.
2-RI MORGIČIAI
Ig. Pranokus
2 puseserca Domicėlę Ir Julių,
B. .Sekleckis
Lietuvoj tėveli ir seserį ir gi
Telefonas Tards 1188
Ag. Žilienė
mine*. Velionis buvo narys Au
Savininkas R. Andrellunas 3- TI MORGIČIAI
T. Bndreckis
šros
Vartų
Vyrų
tr
Mot.
dr-jos
Pr.
Melekauskis
graborius
Kūnas pašarvotas
2236 W.
6% Nuošimčiai
Užlaikau visokių auk
Kun. Bublys (2 siunt.)
N. Šarkauskienė
24
st
...
Musų patarnavlmss
sinių Ir sidabrinių dal- Paskola sutelkiama į vienų dienų.
Laidotuvės
įvyks ketverge,
visuomet sųžinlngas Ir
GRABORIUS IR
ttų. vėliausios mados Perkame real estate kontraktus.
rugpj. 1. Iš namų 8 vai. bus
M. KruSevičienė
M. W. Sabockis
atlydėtas į Aušros Vartų baž
nebrangus, nes neturtadlo, planų rolių, reBALSAMUOTOJAS
Internationl Investment
nyčių. kurioje įvyks gedulingos
M. Preibienė
me Išlaidų užlallrytnut
cordų Ir t-t.
Talaan
A.
Pakeltis
(2
siunt.)
pamaldos
už
velionio
sielų.
Po
Turiu automobilius vlsokle»ns

CHICAGOJE

Wm.

* 'i

JOHN DERINGIS

PRANEŠIMAI.

J. S. RAMANCIONIS

S. D. LAGHAWICZ

EZERSKI

M. ZIZAS

A. PETKUS

PETRAS CIBULSKIS

J. F. EUDEIKIS KOMP,

V. PAUKŠTIS

J. F. RADZIUS

A.
A.
PRANCIŠKUS
STRAUKAS

VORTGEČIAI-PASKOLOS

MARQUETTE JEWELRY
& RADIO

A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA

įkyrių.

Nauja, gTaži kt>
plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

relkalims.

Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

pamaldų bus nulydėtas į ftv.
Kazimiero kapines.
Nuliūdę: Moteris, Sunal, Bnktė ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. |
Eudelkls Yards 1741.

laikrodžius Ir ihualkoa
Instrumentus.

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v

2394 So. Oakley Avė., Chicago, III.

v.

2650 West 63rd St. Ghicago.
Telefonas

HEMLOCK

Corporation

Kapitalas 1500,000.00
8Ž04 SO. KEDZIE AVENUE
Tel. Lafayette 87 38-671 6

