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KARIUOMENE

EUROPOS VALSTYBĖS
PROTESTUOJA.

Vašavoje Komunistai

Prieš gimdymų kontrolės
propagandą.
LONDONAS, geg. 27.
Garsus A n g l į o s rašėjas, ka
nauninkas AYilliam Barry, to
mis dienomis paminėjo savo
auksinį kunigystės jubiliejų.
|Už didelius nuopelnus Baž
nyčiai šventasis Tėvas Pins
X I jį paaukštino Apaštalų So
sto Protonotaru.
"Catholic
Soeial Guikl"
paskelhjė paskaitų kursą vasa
ros laiku ,Oxforde. Pakvies
ti kursą lankyti ir kitų šalių
katalikai socialiai studentai.
Penki pagijimai Lourdese.
I š stebuklingosios Lourdes
vietos gryžo aiiglų maldinin
ku būrys.
Tame burv buvo
1
apie 180 nesveikųjų žmonių.
Pranešta, kad penki iš jų pa
gijo.
Pagijimai
neeertifikuoti
tam tikrojo
Kontenstaeijos
Biuro. Bet nemažas skaičius
liudininkų patvirtina pagiji
mo autentiškumų.
Trys pągiję yra airiai, ku
rie gyvena Londone.
Prieš gimdymų kontrolę.
Anglijos ir Vali jos Katali
kų Konfederacija
Londone
turėjo naeionalę konferenciją.
Išnešta rezoliucija, kuriąja
kreipiamasi į premierą pra
vesti įstatymą, kurs draustų
viso į šaly gimdvmu kontrolės
propagandą.
EOLŠEVIKAI ŽUDO IPRIN
CUS IR GENEROLUS.
Gruzijos sovietas nužudė jų 15
MASKVA, geg. 27. — Vie
tos bolševistiniam laikraščiui
" P r a v d a " iš Tifliso praneša,
kad Gruzijos sovietų parėdy
mu ten sušaudyta 15 asmenų
sąkalbininkų.
Nužudyti yra
princai, generolai ir kiti auk
štos kilmės gruzinai.
Jų pavardės viešumon nepaduotos.
Tik pažymima,
kad jie visi aktiviai dalyva
vę sąkalby prieš bolševikus.

VIENAS PROFESORIUS NUŽUDYTAS, KELETAS
STUDENTU SUŽEISTA

WASHlNGTON, geg. 2 7 . Iki šiolei S. V. valstybių de
partamentui įdavė prieš prohibiciją atkreiptus protestus
penkios Europos valstybes.

i š jų visų smarkiausia pro
testuoja Anglija. Ši pažymi,
k a d Anglijos laivai tik tuomet
VARŠAVA, geg.
26. —[ trobesių apgriauta.
Čionai bombų mėtymas nesi- » įToje piktadarybėje įtaria- negalėtų su svaigalais įplau
liauja. Sakoma, lenkai komu riami studentai komunistai. kti į Su. V. teritorialius vam
denius, jei svaigalai butu skir
nistai puola lenkus fašistus. Daugelis jų areštuota.
Kariuomenės siuntimas į
Mums įdomiausia lenkų t i eksportui.
kariuomenės siuntimas į
Lietuvos pasienį tęsiasi kaip
Lietuvos pasienį. Lietuvos FRANCUZAI VISGI NUŽUpirmiau.
" p a s i e n į " reikia suprasti
DĖ VOKIETĮ.
Užvakar vakare fašistų su
sirinkime pamesta
bomba.
tuos visus ^Lietuvos plotus,
Varšavos universiteto filoso
kuriuos lenkai okupuoja ir
DUESSELDORF, geg. 27.-fijos profesorius Obrzecks esavinasi. Tečiaus pačios ka Pasiremiant francuzų milita^
kspliodavusios )>ombos šudras
riuomenrs siuntimo faktas Į rimo teismo nuosprendžiu,
kvtas i skutus.
kol-kas .neaiškus* Matyt, franeuzai sušaudė Albertą ScDevyni studentai pavojingai
lenkai turi kokius-nors pik blageter, ' vokietį, apkaltintą
už geležinkelių dinamitavimą
sužeisti. Dalis universiteto
tus žygius.
-gokupuotoj teritorijoj.
kartu neturima atatinkamo iš
Kiek žinoma, tai pirmas vo
ėjimo.
kietis " l e g a l i a i " francuzų nu
Prezidentas Hardingas yra
žudytas okupuotuose plotuonuomonės, kad
tarptautinis
. se.
Tribunalas yra didžiai kilta
"Nelegalių" žudymų nesus
tarptautinė ioYja.
Tik gai
kaitvsi.
la,
kad
ne
visi
dar
įmato
tos
NE VISI REMIA (PREZ.
HARDINGO PROJEKTĄ. idėjos reikšmę žmonijai. I š , PAGALIAUS SUSITAI
to kįla opozicijos ir nesusi
KINTA
pratimai.
Kalbos apie prezidento nepasi

KABINETO NARIAI PRIE
ŠINGI HAGOS TRI8UNALUI.

tenkinimus.

Išmetinėj'ęs.

Nežinia, ar tai tik
piktų
VVASHINGTON, geg. 27.—
žmonių paskleistas gandas,
Nesenai paties Prez. Hardin, ar gal ir teisybė, bet republigo pakeltas projektas Suv. ,•,
,.
. .,
, ,
rt
l
Valstybes
patraukti
prie
*
./ tar- ikonų
sferoseišmetinėįęs
kalbama, sekre.buk
T
prezidentas
ptautinio Hagos Tribunalo
1
°
toriam llugnesui ir Hooverui, kam tiedu Jį palenkę kelti
čia valdiškose sferose sukjėlė
kampaniją Tribunalo reikale,
daug susidomėjimo.
Pačiame Prezidento Hardingo ka- ,
,. . ,. .
~ .
K.
hinete tuo klausimu nėra pil kuomet šiandie sutinkama vi
no sutikimo:
sur daug stipraus pasiprieši
Keliuose kabineto posėd nimo.
Sakoma, net tiedu sekreto
žiuose Tribunalo
klausimas
buvo aptariamas.
Pasirodė, rių nustebę matydamu tokią
opoziciją.
ne visi kabineto nariai prita stiprią projektui
Bet
ria Prezidento projektui. Iki Jiedu tikjejosi protestų.
šiolei Tribunalo naudai smar ne tokios daugybės, kai kad
kią agitaciją ved)ė sekretorius šiandie pasirodo.
Dėlto, tarptautinio Tribu
Hughes ir sekretorius- IIoonalo pakelta kampanija neži
ver.
Kadangi kiti sekretoriai ar nia kaip gali pasibaigti.

tai del atsargumo, ar tai del
nepritarimo atsisako projek
tą remti, tad, anot žinių, ka
bineto posėdžiuose pastarai
siais i nikai s kilę didelių nesu
JAU PAJUNTA PROHĮBICI- si pratimų.
Nes vieni sekre
J O S RYKšTC.
toriai įrodinėjo gana daug
naudos Amerikai prisidėjus
N E W YORK, geg. 2 6 . — Š i s j p r i e tarptautinio Tribunalo,
pasaulinis uostas jau pradeda įgi k i t i tvirtino apie nepavyatjausti prohibicijos sunke kimus.
nybes.
Pramatomas suskilimas.
Viena Ispanijos garlaivių
Kaip tai visa baigsis, nie
linija, kuri valdo
daugybę
garlaivių,
paskelbė
toliaus kas negalį pasakyti. Žinovai
nesiųsti savo garlaivių New tvirtina, kad jei ir toliaus ka
Yorko nostan. Tai dėlto, kad binete tęsis nesusipratimai,
uždrausta 'garlaiviuose tuijėti gali kartais kabinetas suskil
ti.
svaigalų.
Respublikonai
senatoriai,
Ta linija savo garlaivius
pasuk į Meksikos uostus ir kurie turi bent kokių sąryšių
su Baltaisiais. Rūmais, pasa
Kubon.
koja, buk ir pačiam PrezidenŠį
šeštadienį
atidaryta tui šiandie jau norėtųsi palai» . Municipal p i e r . "
doti tą projektą.
Bet šiuo
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POINCARE SMARKIAI
NUBARTAS.
PARYŽIUS, geg. 21. — Aną diena premieras Poincare
senate smarkiai nubartas už
tai, kad jis be jokio reikalo
sukėlė valdžiai krizį norėda
mas atsistatydinti.
Ant rytojaus, ty. penkta
dienį, premieras visą> popietį
išbuvo parlamente, kur buvo
diskusuojama Ruhro teritori
jos klausimas. Socialistai pre
mierą išvadino visokiais var
dais. Kairieji §aul$ė: "Atsis
tatydink l"
Neprigulmingas atstovas
Lacotte aštriais žodžiais nu
peikė premierą už Ruhro okupavimą. Sakė, kai "muša
mas š u o " premieras kiaušo
francuzų plieno trusto.

PARYŽIUS, geg. 27. —
Galų-gale čionai pasirašyta
sutartis, pagal kurios santar
vės valstybės atmokės Suv.
Valstybėms 250 milionų dol.
per dvyliką metų. Tie milionai Amerikai priguli už išlai
das amerikoniškai armijai okupuojant Vokietijos plotus.
MAŽOS ATMAINOS KABI
NETE.
LONDONAS, geg. 27.
Naujo premiero Baldwino ka
binetan ineina kuone visi tie
patys ministeriai, kurie buvo
Bonar Law kabinete.
VOKIETIJA GAMINA
NAUJUS PASIŲLYMUS.
Gal paduos 50 bilionų markių
kontribucijas'.
BERLYNAS, \geg. 27. —
Teko nugirsti, kad Vokietijos
vyriausybė gamina
naujus
santarvei kontriburfjos pasiųlvmais.
Šituo kartu, sakoma, (Vokie
tija paduos santarvei pasi
rinkti vieną iš dvjejų: arba 50
bilionų auksinių markių, iš
mokamų dalimis per 30 metų,
arba 30 bilionų auksinių mar
kių, išmokamų dviem ar tri
mis at^fėjais be jokio nuošimcio.
Tekstas naujai notai j a u
pagamintas.
Buvo manoma
kuoveikiaus su ta nota apsi
dirbti.
Tik štai Anglijos valdžioje
visai netikjėtai įvyko atmai
nos. Taigi, pasiųlymų siunti
mas tuomi bus kiek sutrukdy

5 KUNIGAI IŠTREMTI IŠ
RUHRO.
COLOG.NE, geg. 26. —Ne
senai Rhinelando komisija pa
rodė neokupuoton Vokietijon
ištremti 158 vokiečius, kurie
buk kurstą gyventojus prieš
okupantus.
Ištremtųjų tarpe yra penki
katalikų kunigai. Gi kiti,, tai
daugiausiai mokytojai moky
klų komisionieriai, valdinin
kai ir kiti apsišvietę žmonės.
Okupantai juk labai bijo švie
sos.
MOKYKLOSE MOKINS
KONSTITUCIJOS.

Teroras Ruhro Teritorijoj
ESSEN, geg. 27. — Komu
nistų būriai čia puolė-ir pl)ėš>ė sandelius, paskui apnyko
turgavietę. Dauguma krautu
vių visame mieste uždaryta.

visur juos komunistai kursto
prie riaušių ir kitokių kruvi
nų darbų.
Bochume komunistai štur
mavo dviejų laikraščių ofisus.
Komunistų sukeltas strei Keletas komunistų sužeistą ko
kas Ruhro teritorijoj plinta voje su gaisrininkais. Spaus
Prie streiko prisideda vis tuvėse presos sugadintos, vie
daugiaus darbininkų. Išpra- nas ofisas sudegintas.
Duesseldorfe gatvekariai su
džių streikavo tik anglekasiai.
Dabar jau streikuoja ir kitų stabdyta. Miestas neturi nei
gazo nei elektros kilus darbi
dirttfuvhi žymi dalis darbi
ninkų streikui.
ninkų.
Gelsenkirchene komunistai
Apskaitoma, kad viename -, ., . A , . ,
. , ..
£
%"
Gelsenkircheno
distrikte
strei.j laikosi. Atsisako pasiduoti po
kuoja apie 50,000 anglekasių.

. .. .
1įcrjai.

Tuo tarpu francuzų autoriHARRISBURG, PA., geg.
Visur streikininkai reiką- j tetai į tai visa neutraliai at27. — Gubernatorius Pinchot
laują' didesnio užmokesnio. I r sineea.
pasirašą legislaturos pravestą
bilių,
kuriuomi
parėdoma
progos slapta pereiti į Suv.
kaip publiškose, taip privati
Valstybes.
•
nėse mokyklose Taikus mokin
Miestely Columbia, Meksiti Suv. Valstybių konstituci
k°Je> yra apie 200 svetimša
jos.
lių, daugiausia
italų, kurie
TUKSTANČIAI SVETIMŠA
taipat artimiausiomis dieno
LIŲ LAUKIA PROGOS
• NEPERTRAUKS SANTY
mis bus pfervesti per sieną.
MEKSIKOJE.
KIŲ SU RUSIJA.
Agentūros turi savo agen
tus Meksikos uostuose.
Tėn
Meksikonai juos žudo ir
atvykusius svetimšalius agen
LONDONAS, ge,g. 17. —
apiplėšia.
tai surenka ir juos siunčia j[
Nors bolševikų nota nepilnai
Suv. Valstybių pasienį.
patenkina anglils, tečiaus nau
SAN ANTONIO, Tex., g.
ja Anglijos valdžia nuspren
27. — Kuomet į Suv. Valsty
dė nepertraukti santykių su
APSILEIDIMAS.
bes suvaržyta ateivystė, nuo
bolšcvistine Rusija. Bus vedato laiko iš Meksikos daugelis
mos derybos.
svetimšalių pradėgo paslapčia
ŠIAULIAI. — Šiandie, papersikelti į Suv. Valstybes, j tekus į Šiaulius, gausi visai
<<
PAVYZDINGA NAMŲ"
Daugelis svetimšalių slapto- kitokio įspūdžio, negu kad buSAKAITĖ.
mis čia ineina fr kitais šonais. vo metai atgal. Daugelis su
degusių namų baigiama atre
Bet daugiausia iš Meksikos.
Chicagos majoras paskel
montuoti.
Taipat nemažai
Wiliam M. Hanson, armijos
bė, kad birželio 4—10 d. bus
pastatyta visai naujų namų,
skiriama savaitė "Better Ho- kapitonas ir imigracijos (atypač K ū r e n u gatviėje.
Už
eivystės) inspektorius, pareimes Demonstration "VVeek."
metų, dviejų, Šiaulių negali
Del to, tą savaitę įvyks pa zkia, jog Meksikos pasienių
ma bus pažinti. Tenka vistis
šiandie
vra
roda, kurioje bus rodomi pa- miesteliuose
«
pastebėti, kad
apsileidimas
vyzdingai įtaisyti namai.
tūkstančiai svetimšalių, lau nemažėja. Šalygatviai išgriuButų gerai, kad butų paskiančių progos pereiti į Suv. vę ravai sąšlavų pilnf, vie
kelbta "Pigesnių namų Sta
Valstybes.
noj gatvėjj teko pastebėti šu
tymo Savaitė."
Daugelis meksikonų šiandie nį ir tvarkdariai to nepastebi.
turi pelningus užsiėmimus pa
PLATINKIT "DRAUGĄ" slapčia veždami svetimšalius Buvęs valstybės prokuroro
į Suv. Valstybes. Tam tiks biure detektivas J . Dubach
tas. Nes Vokietijai kol-kas lui meksikonai turi įkurtas a- teismo nubaustas 1,000 dole
aiškiai nežinoma naujo Angli genturas.
Tos agentūros už rių už narkotikų pardavinėjijos premiero Baldwino tuo laiko būrius šmuglininkų, ku
klausimu nusistatymas.
rie naktimis veda svetimša
Galimas daiktas, kad vokie lius per sieną.
čių vyriausybė palauks to pre
30 italų nužudyt*.
miero formalės deklaracijos.
Lietuvos 10 litų
$1.00
Kad meksikonai šmuglininAnglijos ster. svarui 4.63
Naujo Vokiečių pasįųlymo kai svetimšalius, vedamus per
Francijos 100 fr.
6.68
projekto dar galutinai neap sieną, dažnai žudo, senai buvo
Italijos 100 lirų
4.94
tarė ministerių kabinetas.
kalbama.
Vokietijos 100 mark. .0019
Nesenai tos kalbos įrody
Lenkijos 100 mark. .0020
BAIGIA RAŠYTI PAPOS
tos ir patvirtintos' faktais.
ALEKSANDRO GYVENIMĄ.
Nesenai netolofcai Nuevo
i
r » • • • • » • • » » • • » » » » » • (
Laredo rasta 32 nužudytų iDRAUGO PINIGŲ SIUN
PORTLAND, Ore., geg. 26. talų lavonai. Tai šmuglinin
TIMO SKYRIUS
Pasitaiko svetim
— Monsignoras Petras de kų aukos.
aras kasdieną (išskyros
piktadarių
Roo, Oregono kunigas pionie šaliams patekti
šverHądienius) nuo 9 vai.
rius, plačiai žinomas istori meksikonų tarpan. - Šie paža
ryto iki 8 vai. vak.
kas, iškeliauja savo gimtinjėn da juos pervesti p^r sieną.
2334 So. Oakley Avenne
šalin Belgijon, kur išleis savo Vedant juos nužudo ir paima
Siunčiame pinigus doleriais
parašytą Papos Aleksandro pinigus.
ir litais per didžiausius Lie
VT-ojo gyvenimą. *
300 viename miestely.
tuvos Bankus:
S. V. imigracinis inspekto
ŪKIO BANKĄ ir
Tas veikalas bus atspaudintas penkiuose tomuose. Tam rius Trout patyręs, kad tik PREKYBOS - PRAMONĖS
BANKĄ
darbui monsignoras pašventė viename Meksikos Nuevo La
kad pinigai butų LleturoJ
ilgus metus, nors
pats yra redo miestely šiandie yra apie Norint
lSmokėtl DOLERIAIS, rvlkl*
brangiau mokėti.
jau 84 metų amžiaus.
800 svetimšalių, kurie^laukia'

PASLAPČIA PEREINA I
S. VALSTYBES.

KURSAS,
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davė mums. Sadėjaaie daug,
pat vykusiai atlikta.
nes dėjome visi. Nenuvargome,
P-lė O. Vilkiutė — nakti
Jeigu visą operą vertinti mu
nes dėjome po truputį ir nuogenio Juškos rolėje bene dau \
zikos mėgėjo žvilgsniu, bend
JAUNAISIAIS BESIRUgiausiai visus žavėjo savo skla
rai reikia pasakyti, t a d "ŠieM&ANT.
Kas turi moralę teisę pyk
U M harllmą iiikymj nedėldieaiT*ndžia akcija. Jos rolė, tarsi
n a p i u t ė " gerai atlikta. Bet
M«Ums
ti už tai, kad mes tuos reika
raudona gija, įvairino sustin
Pusti Metų
13.00
muzikalę kritika
berašant,
Pernai rudenį Federacijos lus aprūpiname? Kas gali
gusią kitų vaidilų akciją. Dai
Ui p — j m l Ę mokai Ukalao. Lai
daug tektų mažesnių ir stam
kas tkaitoal nuo užrašymo dienoti
navimas taipat iškėlė turtingą Kongrese visi buVome susirū priekaištą daryti, kad mes
nt nuo Naujų Metų. Norint permai
besnių klaidų nurodyti. Šio tepinę
moksleivių
reikalais, per daug ? išnaudojami f Gai
kontralto medžiagą.
nyti adrtaą fiaada reikia prisiųs
čiaus masto negalima taikinti
gvarbu tai katalikiškai Lietu tik tie, kurie visur duodavo
ti ir senas adresai* Pinigai geriauP-uia
S.
Lauraitienė*
i
r
K.
;
1860 metais francuzų tauta
vai, kuri vis dar tebekovoja — turėta teisės čia ka aors
vaidiloms ,— dainininkams mė
siusti iiptrkant krasoje ar
Sabonis nors ir mažas roles
už laisvę ir kaipo vienatinio pasakyti. Bet argi Dera taip,
gėjams, užtad pasitenkinsime
Monej Ordtr" arbt įde- į k a i t ė 37,500,000 gyventojų.
turėjo, davė save pažintį. Bedant pinigas i registruot* laiški.
savo išganymo laukia sau kad tie, kurie duoda, nerugoTais metais ir vokiečių toks
"Šienapiutėe" recenzija.
to
dera
pastebėti,
kad
p.
A.
DRAUGAS P U B . 0 0 .
geresniu, vadų, tikinčių; dorę ja, o džiaugiasi, gera darbą
Operos turinys nei kiek neįdo
skaičius buvo.
Benaitis ir neturėdamas pro
8834 South Oakley Avenue
Bet nemažiau darydami. Gi niekus kalba ir
1914 metais francuzų skai
mus. Žinoma, čia ne kompozi gos, vienok, kaip paprastai, inteligentų.
Chicago, Illinois
čius buvo 39,500,000, gi vokie
toriaus kaltė ir mums gaila, pasižymėjo dramatiniais ga svarbu tai ir išeivijai', kuri gal pyksta kaip tik tTe, kurie nie
TaL Boose velt 7711
dar mažiau palyginamai turi kur nieko neduoda. Tad juos
čių arti 67 milionai.
kad p. Petrauskas "ubagiš bumais.
1913 metais ginumai miri
tikinčios inteligentijos, negu i r palikime jų Raiboms. O mes
k a m " turiniui davė gan pui
/Vaidilų,
naudai
tenka
pasa
mus viršijo: Vokietijoj 819,- /Tikslas gi yra — skiepinti kų harmonijos rūbą. Turtingas
Lietuva. Mums, išeiviams tai eikime prie savo darbų
FRANCUOS ATEITIS.
kyti, kad nepatogios vaidini
Lietuvos
valstybinę
ir
tautinę
000, Anglijoj 377,000,* Italijoj
ūkininkaitis Gotautas į si mylį mo sąlygos — scenos ankštu begalo d a r svarbu ir tautiniu
Tad kaip gi su mūsų giedrisąmonę.
žvigsniu. Pajutome
pavojų ninkais ir ateitininkais f Visais
Francijos laimingesnė atei 469,000, gi Francijoj vos 59,mas,
salės
silpna
akustika,
į
neturtingą
mergele
Aldoną,
Ar tad galima čia minimus
. , mūsų lietuvvbei, nes jaunosios šventaisiais besirūpindami mes
tis ir visas likimas priklau 000. Po karo Franci joj gimi
publikos
gausmgumas
trukdė
"
kuri
tečiaus
jau
myli
Masiulį
" l e n k u s " lyginti su tikraisiais
r
so nuo jos gyventojų skaičiaus mai kiek pakilo, bet nežy
kad
savo
, . . . - , .
,.T 4 .. įkartos didžiuma auga visai Jprisipažinkime.
endekais lenkais; Liausu, Vol- ir nori būti jo sužiedotine. savo roles tinkaniiaus atlikti
dauginimosi. Jei artimiausiais miai.
svetima mūsų tautinei dva- svarbiausį ir pirmiausį reikalą
kovickiu ir kitais, kurie visa Gotautas keršina Masiuliui.
metais gyventojų skaičius pa
Francuzai patriotai apskai
Tečiaus ir pYie šių nepatogu- į ^ i r i d e a l a i n s > J e i r<ia a u . — mūsų moksleivius, mes kaip
dos tempė į Varšuvą ir su ku Štai ir viskas. Fabula papras
sidaugins, francuzų tauta į- to, kad 1936 metais Vokietija
mų, režisieriui daugiau sielos i
^stos
atei- ir pamirštame. Vietoje reika
jaunuoiiai
riais negarbingai susidėję cici- ta, ..šabloninė, neįdomios kon*
gaus stiprybės. J e i ne, po kovos laukan galės pastatyti
į savo darbą įdėjus, vaidini- i y j e p r i e v a k i n mUBU l i e t u v į ž k ų lingu dešimties tūkstančių do
nekalbant
apie
likai ir liaudininkai nuvertė strukcijos,
kiek laiko tutės išnykti.
dukart didesnį skaičių karei
mat butų buvęs karkas t » b ^ j s t a i g ų į o r g a n i z a c i j u , j e i g H lerių, mes tesurinkome jiems
psichologinius
paradoksus, e s m 6
Lietuvos valdžią?
*
lietuvybė jiems nerūpės, tai tik suViršum tūkstantį. Turi
Pirm didzKjo karo franku vių už Franci ją.
kaip pav. Aldona flirtuoja su
Šis vakaras — pirmas L. I t o s n e tuvybJs dienos jau butų me pėr pusę šimto stipendizų tautos darbuotojai daug
Ve kame gludo didžiausias
Gotautu bei Masiuliu šienapiu- Vyčių'Apskr. choro išėjimas <uskaitytos.
TEATRAS IR MUZIKA.
aimanavo del tautos nykimo, Francijai pavojus. Ar jo išjantų. Turime ištesėti ką pa
viams besiklausant ir juos pa- po ilgokos pauzos. Tikimės! fitai k o d e l s v a r l ) i y r a u i e .
kuomet mirimai viršijtf gimi vengs
žadėjome.
rrežinia.
šiepiant.
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"Šienapiutėy
d r a ir giedrininkų judėjimas.
nius. Rūpintasi visaip padau
Ivas gi daryti t Apleisti jf
nų
pastangų
pažangą,
ypač
Dirigentas
p.
A.
Pocius
daug
ginti gimimų skaičių. Bet vi
Buvome sukrutę visi stoti negalime.
Trečiadienio vak. gQg. 23 d.
1u«rint
prieSaky
uolų
i
r
gabų
turėjo
pasidarbuoti
išmokin
sos pastangos pasirodė tuš
giedrininkams į pagelbą, bet
L. Vyčių Apsk. Choras, vado
Bet skelbti vėl naują va
damas
didžiulį,
gan
maišytą
vedėja- p. A. Pocių, kuriam gyvenimas nelaukė. Vis mu
čios.
vaujant p. Ant. Pociui Beethojų — butų gal tikrai jau per
chorą, kuriame šalip turtingų ir Šiuo atveju priklauso d i d e 
ms siūlė naujus ir naujus daug, juo labiau, kad karštoji
veno Muzikos Konservatorijos
Didysis karas pakirto miliomuzikalių baisų atsilikdavo lis nuopelnas jo nenuilstamoje
reikalus ir prašė paramos. va«ara jau čia pat ir jokie va
direktoriui, statė Miko Pet
nus jaunų francuzų. Gimimai t i
bei
maišydavosi
silpnesni
bal
muaikos
darbuotėje.
Oi
atsimi
L E N K A I " IR LENKAI.... rausko " Šienapiutė ", vieno
^e-karo d a r labiaus susiaurėjo.
Atėjo Klaipidos reikalas.. jai tuo laiku neturėtų pask
sai. Choras ypatingai gerai nus kad plačioji Chicagos vi
akto operų.
Tauta atsiduria desperacijos
Rėmėme.
sekimo.
sudainavo: "Valio dalgele", suomenė
savo
nepaprastai
Socialistams su liaudininangon. T a d šiandie išnaujo
Atėjo Šaulių reikalas. R j Tautiška Lasą.
Mes turime vieną pieną, gal
" K a d b i t u t ė " ir " N a m o bro skaitlingu atsilankymu paro
kais
atsi,u s ta
k f t o m o s priemonės kaip pa****&*
,
» .
^
niėme.
ir neblogą, kurs nieko nenu
leliai".
da daug prielankumo, neabejo
bravimas
su
lenkais,
žydais
ir
Kadangi
opera
yra
trum
dauginus gimimų skaičių.
Atėjo Lietuvos nepriklauso- skriaustų, nieko neįvargintų,
jau>e, kad L. Vyčių Apskr.
Solistų
tarpe
buvo
p-lė
A.
putė,
įžangoje
orkestras
diri
bolševikais.
Tai
parodė
rinki
Tuo klausiuiu francuzų par
Bereckaitė Aldonos rolėje, y- choras ateinantį rudens seza- mybės diena. Džiaugėmės ir I nieko neužgautų, o kurs duolamente buvo keliami įvairus mai į Lietuvos Seimą. Kad guojant p. A. Pociui sugrojo
tų progos mūsų išeivijai pa
pač parodė savo švelniai lank- j «9 išlygins visus pastebėtus aukojome.
projektai. Bet iš to nieko ne- galima butų gyvais pinigą i < M. Petrausko kurinį "Tau
Buvo šv. Kazimiero Drau žinti arčiau savo giedrininkus.
jie, mokėtų už "argumentus'', tiška L a s ą " susidedantį iš į- stų ir užtektinai stiprų baisa t trukumus. Tik dažnais scenos
įsejo.
pratimais auginama lepu;- ir gijos reikalas. I r to neatstu- Tą pieną pasakysime tik už
(Pastaraisiais laikais tuo pa kad tik atkeršijus tiems ne vairių tautinių motyvų: " K u r dailioje "Nueičiau' į mišką",
savaitės; dabar nutylime, nes
mėme.
namas m u s " , "Parsivedžiau "Liūdna m a n " ir duete su kvapsuus meno žiedas.
čia klausimu paiiamentau į- vidonams "klerikalams"...
Atėjo Šv Kazimiero Sese- norime sužadinti mūsų jauni
O gi, štai " Naujienos'' net mergužėlę lepūną", "Valio/ina Masiuliu. Aldona daug mums
duotas gana originalis bilius.
mo ir ypač giedrininkų dides
Pirmas laikraštis šiame kra rų vajus. I r to neapteidome.
Šeimynų galvoms tas projektas apsilaižė radusios esą Liet. no dalgele", "Lietuva tėvyn'; davė, bet lauksime i r daunį, domesį..
šte buvo išleistas 1719 m., PhiAtėjo Lietuvos rinkimų rei
duoda teisės turėti tiek bal Darbo Federacija pati einanti mūsų" ir kitos. Tautinės mu giaus.
Fed. Sekret.
v *
IP. J . Ramanauskas sulyg ladelpliijoj.
kalas. I r tą parėmėme.
sų, kiek turi vaikų. Tos pa išvien su lenkais. "Esą tai pat zikos žvilgsniu brangintinas
čios teisės taikomos ne vien virtina Darbo "Federacijos są mūsų kompozitoriaus veikalas. savo balsu butų galėjęs pla
Niekur neatsisakėme. Visur
Per didįjį karą Prancija
Šiam
karalienė
yra
pulkinin
į vyrus ir tėvus, bet ir į naš- rašų susijungimas kai kuriose Prie geros orkestros ir išmetus čiau juo pasirodyti. Nepai
davėme. Tik vienos žiemos bė
kaitaliojimosi, ke " B o y Scouts'ų" savo kraš gyje sudėjome keletą dešimčių uustojo 10 nuoš. savo gyven
les — motinas. Rinkimuose j apygardose su l^enkų katalikų kaikuriuos įkyrius pasikartoji sant tonacijų
to.
tojų.
tūkstančių dolerių.
gali vartoti tokį Halsų skai- ar ljenkų darbininkų ir lietu- mus, labai gerai pavaduotų vi "Žiba žvaigždės" gan gerai
čim kiek turi vaikų. Tuo vių lenkiškai kalbančių ( m u sokius maršus bei tuščiavidu sudainavo. Duetas "Augšti
Kilusią mažą ugnį galima
Nepatapome dėlto biednesni
Japonijoj net unistai neužres
avertiuras
pradedant
mukalneliai", aukšto balso įr įn- užgesinti užberant miltais ar už tuos, kurie nieko niekur ne- laiko aštuonių valandų darbo
bu<lu norima padauginti skai MĮ }>abraukta) sąrašais.
terpretacijos reikalingas tai- ba druska.
/
čių gimimų. /
J u k rodos ir " N - n o s " tu- sų koncertus bei vakarus. .
| davė. Davėme ir Dievas vėl dienos.
ssssse
lemos sulyg senovės mokslininkų, Tvirto > tarnauti. T a i ji atsiekia darydama susi truri į 60, jie savo veikime skirstosi į 2 "Pilėnų kunigaikštis", Paparonio " V a 
budo reikšhiė gyvenime, Apreiškimas_^ir rinkimus, kuriuose būna skaitomi refera mergaičių ir 1 bernaičių vainikėlius. Tie karinė daina", "Šventa Agnietė", Čiur
graikų mokslas, Ar gyvuliai turi protą, tai i r laikomos paskaitos.
vainikėliai kas mėnuo daro po vieną su lionienės / P i n i g ė l i a i " ir daug kitų. Mųs
Filozofų sekcija rūpinasi pažinti į- si rinkimą^ kuriame skaito ir studijuoja kuopa turi savo didelį chorą, turi muziReligijos santykis''... ir šimtai kitų. šiuo
se tad referatuose ir svarstomi įvairus vairias filosofines pakraipas, jas išaiškin Evangeliją. Paskui visi vainikėliai ben- krantų (smuiką ir piano). Taigi ir mero
Užbaiga.
klausimai. Juose nurodoma del vieno a r ti ir pasigrįsti tvirtą filosofinę pasaulė
drar klauso paskaitų, ruošiamų iš* Eucha
Marianipolės kuopa y r a viena dides kito klausimo įvairios nuomonės ir paskui žiūra. Nagrinėja filozofijos istorija. Aiš ristijos dogmato ir budo rųšių bei* jo la žvilgsniu dirbama ir šis tas nusiseka pa
leidžia savo šapirografuotą
niųjų Lietuvos at^kų kuopų. J i turi apie daroma išvados. Prie referatų kyla klau kinasi pažinimo teorijas. Tam tikslui ražo vinimo* srities. Taip pat kartą į mėnesį daryti. Kuopa
%
laikraštėlį
*Ateitie* Aidai". Ten telpa ir
450 narių. Geresniam veikimui kuopa skai simų ir ginčų, o per juos mestos referate referatus ir ruošia paskaitas.
esti bažnyčioje konferencija, išpažintis i r tokių raštelių, kur butų kas pasiskaityti
dosi į (kuopeles; jų pas mus y r a 16. Kiek mintvs geriau įsminga atmintin.
Ekonomininkų sekcla stengiasi susi bendra Komunija. Per jų globėjo Šv. Pran ir rimtiems inteligentams. Ateitininkai da
viena kuopelė daro savo susirinkimus kas
Rašinėliuose aprašomi savi įspūdžiai pažinti su visuomeniniais ekonominiais ciškaus Saleziečio šventę, po D^ndros Ko
dvi savaiti. Reikia dar pastebėti, kad vi ir troškiniai. Juose* labai atspindi moks mokslais ir jų vystymusi. Nagrinėja visuo munijos buvo daromas bendras užkandis 1 lyvauji ir Šaulių Sąjungoj ir ten daug
sos kuopelės, išskyrus tris (Mokytojų, Se leivių siela, pamilimas to, kas y r a gra menės vystymosi, istoriją, politinę ekono " a g a p e " . Šio būrelio tikslu yra vykinti dirba.
\
minarijos ir Realinės Gimnaz, kuopą), vei žu, gera, kilnu. Na, žinoma, lavinamasi ra miją, kooperaciją ir kitus svarbius ekono gyvenime religinę praktiką, naujinti visa
Dar viena svarbi įstaiga veikia mū
kia atskirai bernaičiai ir atskirai mergai šinėti, o kaip kam gal ir pirmutinė litera minius klausimus.
Kristuje, pradedant nuo savęs.
sų tarne — tai Šelpimo Komisija. J o s ru
\
tės. Kuopelių susirinkimuose skaitomi re to talentų užuomazga.
Visuomenininkų sekcijos darbas dau
Tradicinės šventės. r Prie viso šito pesnis y r a padėti neturtingiems mokslei
feratai, (Referatas — tai parašytas ilges
Bijografijos pasakojamos žymesnių giau praktinis. J o s narių pareiga yra veikimo dar reiktų pridėti viešas ateiti viams eiti mokslą. J i reaka, iš visuome
nis kokiu nors dalyku straipsnis, mokslia žmonių; jos parodo kokiu keliu i r kaip
tlirbti visuomeninis kultūrinis darbas. ninke veikimas. Ateitininkai turi savo vė nės ir pačių nariu tarpe, aukas (pinigai*
nis nagrinėjimas.), rašinėliai, pasakoja žmonės pasiekė aukštų mokslo žinių, atra
T a m tikslui jie eina į kitų draugijų susi liavą ir per įvairias iškilmes ją vartoja, ir produktais) ir šelpia apie 20 narių. T a s
ma bijografijos (žymesnių asmenų gyve do a r išrado ką nors nauja. Parodo tų
rinkimus, ypač pavasarininkų, laiko įvai pavyzdžiui savo metinėje šventėje, tautos darbas, nors sunkus, bet kilnus ir reikalau
nimas), geresnių "knygų turiniai, dekle- žmonių pergyventas kovas su kliūtimis rias paskaitas, aiškina draugijų, svarbą.
nepriklausomybės paminėjime i r kituose jąs daug pasišventimo. Mūsų komisija,
muojama eilės ir rašoma savosios. Dar ir tokiu būdu moko mus gyventi.
atvejuose. Ateitininkų metinė šventė būna n#rs maža teturi lėšų, bet šelpia ir jos
padeda organizuotis. Žinoma, savo susirin
toliau eina vienas, kartais labai įdomus,
Žodžiu tariant — kuopelė, tai šalti ikimuose jie šarvuojasi visuomeniniais mo- pirmą šventadienį birželio mėnesio. Per dėka varguolių būrelių būreliui darys į
^punktas — tai laisvas žodis, arba, kaip nis įvairių žinių, šaltinis draugiškumo, kslais, stengiasi pažinti socializmą, libe- šventę būna iškilmingos pamaldos, ben- šviesą atviros.
pas mus sakoma: laisva tribūna. Čia ke
lavinimosi ir auklėjimosi. Čia dalinamasi jralizmą ir kitas pakraipas. Rūpinasi su- p dra visų Komunijai Vakare ruošiama šeiTai tiek maždaug apie mariampoliej
liami įvairus gyvenimo, mokslo, religijos savo mintimis, savo patyrimais, tariama jsipažinti su krikščionių socialėmis mokin- myninis vakaras ar koncertas su daino- čių veikimą. Kitų kuopų, ir visos organiir kiti klausimai ir jie svarstomi, disku- si, kaip kovoti su gyvenimo kliūtimis, kkip t :tuvėmis. Nariai kiek galėdami stengiasi' mis, muzika ir tinkama paskaita. T ą iškil- zacįos veikimą, jei kas uorėtų žinoti, rei
suojami. Vienas kuris narys daro užmeti siekti įdealų ne vien teoretiniu bet ir prak kovoti su alkogoliu, girtuoklyste. Šiai mę padidina J o Ekselencija Seinų Vysku ktų skaityti org-jos laikraštis "Ateitis
mus, kiti jį palaiko arba priešinas, įro tiniu bud-u.
sekcijai dirva veikimui plati ir darbo už pas laikydamas pamaldas ^ir dalyvauda (Kaunas, Ožeškienės g-vė^Nr. 12). Be abe
dinėja jo klaidas. Tos diskusijos kartais
Šalia kuopelių, nariai norintieji ko- tenka. J o s nariai visur eina ir k u r reik mas koncerte. T a i viena brangiausia atei jonės, kad vienu plunksnos užsimojimu ne
būna įdomiausios. J o s y r a naudingos dau- kioj nors mokslo šakoj plačiau lavintis, padeda katalikiškoms draugijoms Veikt!. tininkams diena — metinė šventė, pirmu
parašysi visa, ką veikia •ateitininkai mageliu atvejų: ragina galvoti, lavina iš tveria sau atskirą, sekcija vadinamą, bū Jos narių pilna ir blaivininkų, i r pavasari tinis šv. Širdies pagarbinimas i r dvasios riampoliečiaį tai butų sunku ir tiesoj ne
kalbą, verčia susirūpinti ir aiškina daug relį. Mariampolėj kol kas jų veikia ketu ninkų, ir katalikių moterų, ir ūkininkų, sustiprinimas. Antra šventė Cvasario 2 d.) galima. Tad, kiek galėjau — parašiau ir
painių ir nesuprantamų dalykų. Čia eina rios: Meno, Ftlozofų, Ekonomininkų i r ir darbininkų susirinkimuose.
tai jau Mariampolės ateitininkų tradicinė trokštu, kad ir užjūrių broliai mums pa
Be šių sekcijų yra dar vienas dvasi diena. Tą dieną ruošiama ar vakaras ar
pilnas, draugiškas minčių pasidalinimas. Visuomenininkų.
dėtų eiti žmonijon i r visa atnaujinti Kris
Meno sekcijos uždavinys y r a pažinti nio lavinimosi būrelis — tai feidiaiisti- koncertas. Reik pastebėti, kad mus at-kai
Kad butų ašikiau kas tie referatai, aš čia
tuje!
nurodysiu keletą jų^temų, pavyzdžiui: kas y r a menas, jo rųšys. Stengiasi nagri trinkų. J ų tikslas — uolus garbinimas J ė  moka pasirodyti ir scenoje. Vien savo jė
K. Antanas * "Gyvybės atsiradimas, Siela, Kova del nėti įvairius dailės kurinius ir aiškinasi, zaus Kristaus Švenčiausiame Sakramente gomis pastatyta dideli veikalai, kaip an
idealų ir kova del būvio, Pasaulio prob- kaip reikia suprasti dailę, kam j i privalo ir sistematingas budo lavinimas. Narių tai: L. Giros " K e r š t a s " , M. Šiaulėniškio
LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

"DRAUGAS"

Tikrai originalus projektas.
Už jį stovi daugelis didelių
organizacijų. Bet vargiai jis
duoa_naudos. jei ir butų pra
vestas. Francuzų tautai pirm
visako reikia pagyti nuo įsi
senėjusių dvasios ir kūno ligų.
Tik paskui, rasi, projektai gel
bėtų.
•—

iv tų žinoti, kad " l e n k a s " len
kui nelygus. Teisybė, maža
yra tokių lenkų kaip Mykolas
Romeris arba Liudvikas Vrublevskis, kurie nors laikydami
save lenkais, vienok visados
nuoširdžiai rėmė Lietuvos Val
stybingumo idėja, ir už ją nu
kentėti jiems teko ado Žeiigowskio. J u k tas pats advoka
tas Vrublevskis Vilniaus teis
me gynė ir p. Biržiška, socia
listą. O k a jau bekalbėti apie
lenkiškai kalbančius
lietu
vius? Jiems-net valdžios lėšo
mis dabar leidžiamas laikraš
tis " N o w i n y " .
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Operos pastatymas.
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D R A U G A S
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ėjo kiaušiniauti ^>as vieną
"biMistę" kurios vyras !*RVO
*nebiblistas. Tai tas kaip ėme
lupt bifelistui kailį, o žmona
davai rėkt: nemušk "Kristų"!,
nemušk "Kristų"! Mat jie, vi- • vadinasi "Ki^stusais", o
kiti, kurie ne biblistai, tai
"velnio sėkla".

i AUTOS GAIVINTOJAS. — | jaunimo, ypač čia augusio Įwi- A T L A I D A I . - VAKAJfeAS.
PASUJNKSMINIMAS.
Į trankia prie kuopos. Sportas
BIBLISTAI. - DARl
T»«i»^«,« TO
-rl-j.
čionai pasirodo vienu musii
BAI. — P A M I N Ė 
vvaufcegan. IH. ,-- 'Darbo,'
T ,
. . *
JIMAS.
įmirki—«. ~„ « v.
v tautos
pritraukia
jaunimągaivintoja,
prie lietuvybės,
sulai
veiklumo pas V yeių, tą gražų,
ko nuo ištautėjimo; aukština
Spring VaHey, IU. — Ge^
skaibtų
jaunimo
netrūk
sta.
Dabar
rvisį tafretj
yra labai
su
sidomėję sportu. Ir tuo daug savo tautos vardą Ivetimtau- gūžio 13, 14 ir 15 dd. mūsų pailjų tarpe, pas patį jaunimą su-, rupijoj buvo 40 vai. atlaidai,
kelia pasigėrėjimą, didžkvi • [Daug žmoni q atlikb išpažintį.
DARBUOTOJAS.
nosi ?avo tauta, patriotizmą Buvo du svetimi kunigai, ii
auk] i. Ir tai sveikas užsiėmi Kewanee ir Rockford, Iii.
mas. Fžtad mųs visų yra tau Kun. Jakžtys, aatr. po sumos,
tinė priedermė remti mųs jau pasakė įspūdingą pamokslą a
nuolius, sporto mėgėjus.N Lan pie Sv. Petrą, uolą katalikų
kykime jų rungtynes; tas pri Bažnyčios. Sakė, ta uoja ir da
duos jiems upo. Skaitykite bar yra gyva, taip kaip prieš
sporto se'keiją ''Drauge", tuo du tūkstančiu metų, ir kad ta
plačiau susipažinsite su spor Bažnyčia arba draugija yra
to veikiniH, suprasite jį ge klausanti, ir mokinanti; mo
kyti turi vyskupai ir kunigai,
riau ir pamylėsite.
-' Balius. — Geg. 13 d. Susiv, o klausvti turi, nežiūrint kas
L. R. K. A. 177 kp. turėjo sa- jie butų, ar turtuolis ar var-

B. Sekleckas
\

] žymus darbuotojas liet.
kat. visuomenėj; uolus rėmė
jas visų kilnių tautos ir Baž
nyčios reikalą; moksleivių ir
jaunimo prietelius; labai pasi
žymėjo savo gražiais darbais
labdarybei; Labdaringos Są
jungos (Chicagos) Centro vice-pirm. ir direktorių pirmi
ninkas.

Lietuviai Daktarai

!

7043

:

Dr. C. Z. Vezelis

i

LJETl VI9 DENTISTAS
» 0 . ASHLAND AVENUE
arti 47-tos Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto ild 9 rak.
Seredomis nuo 4 iki 9 -rakare,
4712

i

Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgui
Moram Street t
CUCAGO, a u i o i i
Telefonas Yards M M
Valandos — I lkl 11 Ii ryto
po platų I lai I rak. Hedellomls
ofisas uždarytas.

TeL BovJerar*

MM

DR. A J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojai
S303 South Morgan Stratt

DR. CHARLES SEGAi

DR. A. L YUŠKA

Perkėlė savo ofisą po numerio
47M SO. &&BLAND AVEsTUB

1900 So. Halsted Str

Į

SPECUAUSTJJ3
Džiovu, Moterą ir Vyrą Ligą
Tal. : ryte « u o l t — 11-: nuo
po piety: nuo 7—8:tt
Nedaliomis: l t fkl 1.
Telefoaas Drezel 188t

Ofiso vai.: l t ryto iki IX po ple*.
I iki 7 vai vakaro,
vai.: I iki I
po
41M Are£«r Ave.
TeL Lefayetts t t t t

'»»*»•»•*••<

\m+m~*

BR. P. L ZALATORIS
IMI sootsi Halsttd Mreet
Valandos: l t Iki I I ryla: 1 lkl 4
po plotą: • lkl t vakare
*

IM. Blvd. 60&2. Nakt. Canal 2118

Dr. V. A. ŠIMKUS

M

3 2 t l So. Halsted St., Caitago
Valandos: Kuo 10 Iki 18 diena,
Huo 1—I po pietų, nuo C-^T vak.
Nedėliomls 10 iki 12 diena.

RfWLS GYDYTO*Asl Iv
CHBRURGAS
Specialistas Motertfku, TyrlAka
Valkq iv visg ckroalaku U g i .
Ofisas: 8855 8. Halsted SI.
Tai.: 10—11 ryto: 8—S pa
plet. T—tvak. Kad. l t
18 d.
Res. 1130 Independcnce Blvd
Chioago.

NEBŪK

Dr, M Strikol'is
Lietuvis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4601 So. Ashland Avenue
Tel. Boule*ard 7820
Vai-: 2 Iki 4 ir 6 iki 8
Ned. y> iki 12
Namai: 6641 So. Albany Avenue
Tel. iProspect 1930
Vai.:
pagal sutarti1
"I

»

Dr. A. A. R 0 T H

Lietuvis Gydytojas Ir
Gbirorgmi

—

• fc » • • mm m m mn*<» m »

Rezid. tel. Van Buren 0294
Ofiso tel. Boulcvard f t t S

VeL Oanal M7, fak. OssuU flllt

' - -

ar

••*•

3101

LIGONIS

R

NUSIMINĘS

Gauk patarimą D-ro Van Paing, Svecialisto kuris su
pranta tavo stovį ir kuris patars tau kaip pasigelbėti
Norint išsigydyti reikia
rasti ligos PRIEŽASTĮ.
Pasitark
su
daktaru
kuris
turi
ilgu
me
tu prityrimą chronišku ir viduriniu „ligų, lai tave
gerai išegzaminuoja.
Tavo kraujas ir šlapumas turi būti egzeminuojamas
mieroskopu. Jeigu kenti nuo Chronišku Ligų arba silp
numo lytišku ligų ar užsinuodijiroo kraujo, tau reika
lingas spetialis gydimas. Serum Elektra,
DR. J. VAN PALNG
Ofisas ir Laboratorija
Valandos 10 išryto iki 8 vai. vakare
South Halsted St.
Telefonas Yards 11 l t

Bolševikai Jyginasi gyvaUiams
— dvesa.
Mes, Amsterdamo lietuviai
— katalikai, ačiū Dievui ir
gerajam mūsų klebonui, pa
sistatėme ' gražių bažnyčių,
svetainę, turime daug draugi
jų ir gausiai remiame visus
Lietuvos reikalus. Bet ,nuo

ta žiunga, B čia aišku kac
bedieviai yra aršiausieji p6el a i Dievo, Bažnyčios, doros it
jmasų brangias Tėvyaės Lietu
vos. Su priešais gi nieko ben*-.
<XTQ negalime turėti, jei bent
už juos melstis, kad sugrįžtf
prie tikros tiesos pažinimo.
Parapijomis.
• * T

• —

-

• > »

—

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MC8. TAS I C K S WDS
ANT NAiJDOe.

S. L. FABIONAS CO
m *. m JI., etinei
TeL Bouie?ard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAKTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivafcertas. %

20 metų prityrimo

— — •

Akinių pritaikymo mene
D-ro tlAčKAUS IŠRADIMAS.

Ilgrą laiką Dr. Račkiu galvojo, tra«ė. išrado Ir libandė geriaualua valetua

PLĄUKAMĄ
Tie vaistai tai nėra kokia patentuo- '
ti humbukai, bet daromi po priežiūra
D-ro RaCkaufl ir $*e Teikia ant plau
kų štai kaipt

l)-U£aroša mikrobus, kurie ėda
plauku šaknis.
2)-Sustiprina plaukų Šaknis.
3)Išjudina kraują galvos skalpoje
ir priduoda plaukams daug gy
vumo ir Jiegu.
4)-Sustabdo plaukų Slinkimą.
5) -Augina plaukus.

Kurto nori gauti tu vaistų; tai tu
ri prisiųsti .su laišku: — savo amžių,
keletą nuslinkusių plaukų Ir pažymė- *
ti ar tie plaukai yra nuolat sausi ar
riebus, ir ar yra pleiskanų. Sių vai- .
stų aptfefcoM aefaasft. Krsipkities tie-i
siog prie mūsų FIRMOa
KAINA (6.00 u i vaistas fr a i pa
tarimus kaip užlaikyti plaukus. Daug
žmonių mums dėkavoja.
Pinigus sių
skite iiuo adresų:
DR. BACKl'S Medicinai lAboratory,

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
Aklų Ligas
Ar Jums skauda galvą?
Ar Jūsų akys ašaroja T
Ar yra uždegtos?
Dešina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip ir plukančius
taškus ?
Ar atmintis po truput] mažėja?
Ar akys opios Šviesai?
Ar Jaučiate kaip ir smiltis aky
se?
Ar yra. balta dėmė ant rokų?
Ar
Ar

turit kataraktą. ?
turi žvairas akta?

JOHN J. SMETANA
AKINIU SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Ave.
Kampas 14 gatvės
Ant trečio augršte virš Platto aptiekos, kambariai 14, 15. 1« ir 17.
Valandos nuo S ryto iki 9 vakare.
Septintadleniais 9 r. iki 12 dienos.

—

Vaitoti Automobiliai

KAS PRISIUS MUMS
savo tikrų adresą; ir porų ad
resų savo pažįstamų; ir paetos markių už 2 centu, — tas
gaus naudingų knygutę

Imami ant morgičių
einamomis * kainomis.

labai

} { • • » • • » • » • •

KLERKĄ

Tel. Kildare 5904
"

Tų knygutę gražiai parašė lie
tuviams gerai žinomas Dr. AL
M. Kačkus. Ta knygutė sučėdys jums turto.

."II 11 '

'

I

",

Tel. Lafayette 422S

PLUMBING
Raino lietuvys, lietariams visa
dos patarnauju kuoger^ansla.
M. YL6KA
8228 West Sg-tii Street

Kreipkitės šiuo adresu: »
DR. AL. M. RAčKUS
Medicinai Laboratories
1411 S a 50-th Ave.

LIETUVON PER 10 DIENU

Cicero, IU,

VlcnlntėMs Tandeniu kelias l i e t a Ton per boathampton ant MMitii
laivų

PATN-EXPELIERIŠ
Kuomet Šaukiamasi Pain-Ezpellerio
pagalbos, Skausmas greitai apga
lima ir nesmagumai
— p r a n y k s t a . Bu
pirmu žnyptelejimu
reumatiSko skaus
mo, nervus kratan
čios neuralgijos, kan
kinančio ir riečianUo j Tcruvą «trčni^
dieglio, tuojaus nu
sipirkite Šito galin
go ir patikėtino Šei
myninio linimento ir juomi ištrin
kite skaudamas rietas. Tikrasis
Pain-Ezpelleris turi mnsi^ INKARO
vaisbaženklj.
Visi kiti yfa pamėgzdžiojimais. Kaina 35c. ir 70o.
aptiekose arba iŠ
/
F. AO. RICHTER & CO.,
1M-114 S««ta 4 a S t , BrocUrn, N. T.
• i

——

•

•

MKInETAMM
BERENSAnlA

Ap'eidžia New Torka Ras Utarnln
ka Greitas persėdimas Soutnamptena: Lietuviai y^atiškal lydėti
PlMtšH (3čia kl. 106.50) aal extra
T,,,w
' ( 2 r a k l . $150.00)kWėstakKELIAUNOTKAI U LIETUVOS
aėda ant laivo Piliavoj važiuojant
4 Southamptona Ir ten persėda ant
Milžinų laivų: Savaitinė tarnystė:
Greičiausi laivai pasaulyje:
Informacijas kaslink kainas ir rei
kalingus dokumentus Asl ttkalno
apmokamų keliauninkų galite gau
tl nuo bile agento: Pareikalauki
te: Tra vienas Jūsų miests srba
apylinkėj:
Cuoard t i n ę ,
140 N. Dearborn k
St. Chlcago.

J U M S PAGELBĖS!

. i

,

AQ«ITAn!A

——

I

III

—

—

—

^

=5*

Valentine Dressmaklng
S407 W. Madison Street
Telefonas Seeley 1S4S
Moko Siuvimo. Patternų
pimo, Dealgning bizniui Ir
mama. Vietos duodama
ay
Diplomai, Mokslas lengvais
mokėjimais.
vakarais. Reikalaukit knysjsM
Biznio Ir Naminiai kursai Bkrybė-|
lių Taisymo. Marint lnforvaaolją
raaykiu ar tolefonuoklto.
BARA PATEK,

Telefonas Yards 115H

STAHLSY P.

prieinama.

3319 Aubnm
Ave. Chicago.
.mtmm

m

• »mMmm

—

—

—

^

—

Ir yra tain legva visiškai iš galvos pada
linti pleiskanas.. Tik kelis kartus panau
dojus

LIETUVIS GRABORIUt*
S014 W. M-r« FL
CSAcogo, BĮ
Patarnauja laidotuvėse knoplfasMSa, Rottmle meldUu » t s « a «
ktl, o mano darbą susite oisja*
nėdinti.
Tel. OSJSSI 1171— l l t f
•+**

—~m~

Ryffles

tą pleiskanų mirtinąjį priešą—.ir jūsų
galvos oda nus taip tyra, kaip į n d i k i o
ir Rujfles pagelbės jums visuomet ją
tolria užlaikyti. Švari galvos o d a užlaiko plaukus puikiais—
pleiskanos ^tnojaus sunaikina juos.
Nusipirkite booka Ruffles savo aptiekoje šiandie už 65ft., arba prisidėkite 75c.
paSto ženkleliais tiesiai į labaratoriją.

F. AD. RICHTER * CO.
I 0 4 - 1 M So. 4ttt 5 t .
d

'»~I M

m tm m m m i

8. D. LACHAV7ICZ
.

• • •

i

U

101 S. Halsted 81
mpas 31 gatve" i
Yards 1119
Viename ofise BU
Dr. J. F. Van
Paing.
Sąžiniškas paJK tarnavimas
prie
-r^-gimdymo.Visokį pa
patarimai dykai.
Valandos: nuo 7 ryto, iki 12, nuo
6 lkl 9 vai. vakaro.

; ^ ~ -

Net ir kūdikiai pastebi!
'

• m•

į. Michflievicz-Vidikieiie

pri

B. H. BUCH

BRANGINKITE SAVO
^
SVEIKATĄ.

— bolševikų. Iš jų vienas
Trockio gizelis, tik jo sielai ir
liežuviui prieinamu žiauriu ir
1545 W. 47 St. ir sVshlaud A•. barbarišku žodžiu įžeidė gerb.
kun. Kaščiukų. Pareikalavus,
Telefonas Boalcvard lfSO
kad bolševikas pasišalintų iž
katalikų susirinkimo, atsirado
dar 5 vilkai, avių kailiuosna
4008 So. Astdssid Avewue
C%ieago.
( i i i t - n g o . Rl.
Rl.
įlindę, bolševiko užtarėjai. \
Vai,: 0 ryto iki 12 aiet: 1 po J
plet iki 8 po piet: 6:30 vak. i k i ! Vienas mūsų -veikėjas bedievį
Į 9:50 vak.
I
bolševikų išprašė už durių, li
—••——
kusieji butų gavę nuo moterą
per bumų, jei nebūtų nutilę'
kaip musę prariję. Pasirodo,
4JVl>VTOJAg BR OHIRURGAJ
kad mūsų cicilikučiams nei
4631 So. Ashland Ave.
Tel. Yards 0994
kiek saliunai akių neatkrapŽtė, bet dar labiaus, jas aptem
OFISO TAI*:
• — l t v. ryto. Ii—8 Ir T—t v. o.
dė, ir pasiliko nelaižytais ver
rfedėlforais: nno l t v, ryto lkl
1 vai. po plotu.
šiais. Nustojo net to manda
gumo, kurį turėjo Lietuvoje
dar neragotes ganydami.

DR. MAURICE KAHN

ar keieivininkais, ar dar kitaip, jie visi yra priešai kataHkų Bažnyčios, Dievo, krikš
čioniškos kultūros, mokslo ir
doros. Jie nors tarp savęs
kaip šunys už kaulą pjaunas,
bet viename dalyko jie visi
sutinka ir bendrai puola — tai
Bažnyčių, kunigus, ir patį
Dievą jei galėtų nužudytų. Be
dieviai griaudami tikėjimą,
griauna ir dorų, nes be tikėji
mo negali būti ir doros, o
griaudami dorų, griauna ir pra
žutin stumia ir% pačių tautų,
nes dora yra pamatu tautos.
^
b e d o r o g -r g a l į n g i a u s i a

t

tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisingai, toli ir arti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite savo re
gėjimo ir valkus einančius mokyk,
lon. Valandos: nuo l t iki 8 vakaro
Nedėliomls nuo 10 Iki 8 vai. vakarą

Dr.SABrenza

mums katalikams jau po tiek
skaudžiu; piilyiiinų, sykį atrt
visados atsikratyti visokių be
idfievių ir su jais niek© bendro
neturėti. Nes visokio plauko
Amerikos socialistai kaip jie
nepasi vadint u, ar atvirai bol
ševikais, socialistais, ar san
dari eči ai s, ar vienybuiiakais,

Salinkimės kaip nuo pavėtrės
Nuo šiol katalikai bukime
atsargus ir sužinoję bolševi
kų pasikėsinimus mus sube
dievinti ir mūsų parapija
I 1411 8o. 5©th Ave.,
Cicero, 111. I
griauti, nuo jų kaip nuo pa » , .
.
m
vėtrės ir raupų šalinkimės ir
mm • < • • • • » • » • • » • • » . » ^ y » • » • ! » » M » ^ J |
dar stipriaus laikykimės ka f Rezidencijos Tel.' lirunsuick 48»7 I
talikų vienybės ir savo orga • Dr. S. YUCIUS D. C. Ph. C. j
CHIROPRACTIC GYDYTOJAS }
nizacijas stiprinkime, o bolše
Dc gyduolių, be operacijos
J
Vai. 9-1: 6-8 P. M. Sventad. 9-12 1
vikus
iŠ savo
drau
1579 Milwaukee Aveaue
Kamp. Robey ir Kortn Ave.
1
gijų varykime šalin, kaip viikus į miškų. Ar nelaikąs butų

IMU TONSILUS

ChJcago. m%

i -

PRAKALBOS. — BOLšEVI
KTJ BERNŲ STOSŽIEVIŠKUMAS.

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos nariai.
Blvd.

Darbai anglių kasyklose ei
na labai sapnai. Dirba apie 2
— 3 pusdienius į savaitę.
Daugelis spring - valieoių jau
išvažinėjo į kitus miestus, ypa
tingai į Cbicago.
Iškilmės.
30 d. gegužio, kapinių ap
vaikščiosimo dienoje, arit lie
tuviškų kapinių bus atlaikytos
šv. mišios, už tenai palaido
tus. O po pietų piknikas prie
kapinių.
Patrijotas.

t

- • • • -

Tcl.

Darbai.

AmsterdaiB, N. Y. — Ge
vo balių. Publikos atsilankė pu «"•*
J*"****.
Bėtįnai. Turbūt pelno liks. Tai- v i s i t u r i k , a u ? y t L P r i l n i n 6 i r gužio 13> d. ir mes susilaukė
pgi k p. yra nutarusi rengti "biblistus", kad Lietuvoje ne- me senai laukiamų gerb. kun.
P. Raščiuko prakalbų. Kalbė
išvažiavimą šią vasara. Bene nnokėjo nei arti akėti,, nei
jo du syk. Pirmoje kalboje sitik bus pirmutinis šios kuopos iĮ šieno piauti, gal ir kiaulių ga
stematingai perstatė lietuvių
Laukiame.
| nyt, o čia yra "biblijos", ty
spaudos padėtį praeityje ir
Teko nugirsti, kad Altorių rinėtojai, ir žmones tamsius dabartyje. Labai gražiai išroPuošimo dr-ja rengiasi prie kvailina už pryeerio Russelio dinėjo lietuviškosios — kata
pinigus 40 milijonų. Laukėm
ka noi*s nepaprasto artimoj
likų spaudos naudingumą ir
atvažiuojant savo senojo kle
ateity. Sakoma, kad visas
jos reikalingumą, kaip tauti
bono kun. Bystro, bet neatlan
draugijas kvies į iškilmes.
niame taip ir tikybiniame gy
«
kė mūsų.
Vijurkas.
venime. Plačiai išaiškino 6v.
Vakaras.
Kazimiero Spaudos Dr-jos
20 d., gegužio jaunameeių Kaune tikslą, sa^tata, nariij
Japonijoj moterys apsirėdo
28 kp. atvaidino teatrą priedermes, jos nuopelnus lie
sulyg savo amžiaus ir padėji Vyčių
k
mo.
Į • Marcelė' \ Vaidintojai savo tuvių švietime tautiniai ir ti
j roles atliko gerai, nors kai- kybiniai, savo prakilniais leikurie vaidino dar lik pirma sy
• » ~mm m m ^m • i i i j
dinais, knygomis ir laikraš
kj. <iarl>("> už tai priklauso,
čiais. Ragino visus rašytis na
varg. Ant. Stulgai. Tai nenu-«
riais tos prakilnios dr-jos.
ilstantis darbuotojas, už tai
OTnrraiAj
re
rantURGii
4142 So. Wcstern ATC.
ir teatrą vaidinti puikiai iš- Viskas gerai tik... bolševikas.
Telef. Lafayette 4116
Katalikai labai tam pritarė
lavina vaidintojus. Labai ti
t - l t rytais. 1-S po
kus baitų muzika, bet šiuo sy ir parėmė, nes įsirašė 10 na
pietų Jr 7-1 vakarai*, Hedeldieoiais tiktai po platu t Iki I vai.
kiu nebuvo. Gryno pelno liko rių amžinųjų, 4 garbėj ir 40
įpie 19 dol. Lauksim kito te-J metinių. Viskas buvo malonui
ir gražu, bet štai vienas bolše
atro.
-"Biblistai" pas mus visai vikas, kaip šeškas, užteršė at
TebulfaasJoiBJs mokslo anenosemis: nusmuko. Jau turi tik apie 6 mosferų savo barbarišku stor
i.—be peilio,
ir V-2 pasekėjų ir tie patys žieviškumu. Buvo taip: kun.
Sy -be kraujo,
S.—be marinimo,
ne kam tikę, t. y. buvę šliup- Kaščiukas" drauge su kitais'
4,—oe skausmo,
5>—be jokio pavojaus sveikatai.
tamiai, bolševikai, o dabar jau vaikščiojo publikoje ir malo
Po operacijos, pacljentaa grali tuoj
eiti 1 darbą, sali tuoj valgyti; dai
. i
biblistai , \ Vienas sykį nu- niai visus kalbino tapti na
nininkų balsas tampa malonesnis,
visa svc'kata geresnė. Kuriems Iš
riais. Kas norėjo rašėsi, o kas
ėmiau tonstlus, yra pilnai užganė
nenorėjo nesirašė. Kun. Kasdintl.
Ligonius su Įvairiomis Ilgomis
Dr. 0 . VAITUSH, 0 . D. čiukas laikydamas visus pa
prijlmu:—
LIBTCVia
AKIŲ SPECIALLSTAS
Kasdien nuo 1 vai. po pietį] lkl
rapijinėje salėje gerais lietu
Palengvina
9 vai. vakare.
'
aklų
tempimą
Nedėliomls ir šaradomis ofisas
kas sra prležas_ viais ir katalikais, todėl visus
uždarytas.
tlml skaudėjimo
DR. AL. M. RAČKUS,
įsirašyti nariais.
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo* ir kalbino
GYDYTOJAS, CHIRURGAS) LR
tuma. skaudančius ir asatdegusius
karščiu akių kreivos akys katerak- Bet pasirodė, juk katalikų tar-'
OBSTETRDLAS,
to, aemieglo: netikras akis indedam pe buvo keletas raudonsiulių
1411 So. 50th Ava.
Cicero, m,
Daroma egaaminas elektra parodan
karaHlls

kiek laiko mūsų garbingoje
kolonijoje atsirado
keletas
bolševikiškų Irirminų, kurie
nori pagraužti mūsų tikybos
ir tautos šaknis. Kadangi mū
sų parapijoje visi iki šiol btivb
katalikai, tai kad geriaus pasikasus po mušu parapijos ka
talikystės ir tautystės pamatų,
bolševikai prisidengę katali
kystės ploščiuku, pradėjo sistemaoiai skveistis į katalikiš
kąsias organizacijas ir jas no
ri pavergti. Vieton statyti pa
rapijinę gražių salę, jie suma
nė įsisteigti kliubų su mūsų
pinigais, kuriuos išviliojo iŠ
suklaidintos katalikų visuo
menės. Jau suskubome patirti,
kad tas kliubas tai bus bol
ševikų lizdas. Bolševikai veid
mainystės ploščiukais prisi
dengę vilioja į savo kliubę, mu
su jaunimą ir iš jo nori <turėti
bedievinimui medžiagos. Kurie dalyvaujam arčiaus jų
veikimo, jau įsitikinome juk
tas kliubas tai bus bedievys
tės — girtuoklystės šapą. Jau
jie nesykį išsitarė, juk reikia
savas bolševikiškas kapines
turėti kad "padvėsus" {jų
terminas) turėti kur pasikas
ti. Jau yla kyšo iš maišo, nors
kol kas su savo tikslais sle
piasi, kad daugiaus išviliojus
iš katalikų pinigų.

Brooklyn, N. Y.
M
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D R A U G A S

CHICAGOJE
N E I VIENA PUSĖ NENU įvy^o Amerikos Lietuvių Rū
bų Išdirbimo B-vės " R ū b a s "
SILEIDŽIA.
dalininkių visuotinas susirinki
Gatvekarių darbininku strei mas. Nors tą. vakare lietus li
kas Chicagoje ateinantį penk jo, vienok susirinko nemaža
tadieni neišvengtinas. Bend dalis akcijonierių, nes buvo ži
rovė griežtai atsisako didinti noma, kad dalyvaus sus-me ką
darbininkams užmokesnį. Gi tik sugrįžęs iš LietuvosB-vės
darbininkai laikosi užimtos pirm. J. Gudžiūnas ir pirm.
pag. K. Maciukas kurie par
pozicijos.
vežė su savimi visus raportus
ir fabrikų paveikslus.
NORI DAUGIAUS ASIS
TENTŲ.

Apie 8 v. v. B-vės vice-pirm.
K. Mačiukas atidarė sus-rng.
kalboj
paaiškino
Chicagos policijos viršinin Trumpoj
kas šiandie turi tik vieną sa sus-mo svarbą ir "kvietė susi
vo asistentą. J i s reikalauja rinkusius imti dalyvumą. svar
stymuose
nors dviejų daugiaus.
1 ŽUVO, 7 ASMENYS
SUŽEISTA.
" B a u e r and Black C o . " įs
taigoj
ekspliodavo kubilas,
kuriame virjp 200 galionų gu
mos.
Viena mergina žuvo ir
7 kiti asmenys sužeista.
Ta įstaiga yra ties 2o-ta ir
Federal gat. Joje gaminami
Tisoki daiktai vaistinėms.

Iš valdybos raportų paaiš
kėjo jog B-vė yra nuveikusi
svarbių darbų Lietuvoj perei
tais metais. Pavyzdin: turi į>teigus Kaune vįeną. didžiau
sių rubu siuvimo fabriku Lietuvoj, kuriame yra padirba
mi rūbai visai Lietuvos karino
menei, milicijai, valdiškiems
studentams, ir visiems kitiem*
piliečiams.

Taipgi B-vė tari įsteigusi
nuosavą magaziną —krautuvę,
DAUGIAUS TADORUMO.
iš kurios yra parduodami ru
•Taip vadinama "moralė bai į kooperatyvus ir kitas
komisija "Cbicagoje kreipėsi I privatiškas krautuves po visą
į miesto majorą ir policijos Lietuvą. Pasirodė jog perei
viršininką, kad maudvmosi tais metais buvo pagaminta
sezonu policija atkreiptų do apie keletą dešimčių tukstanmės j besimaudančių
ežere v\ų kompletir rūbų. Nors prie
vokiškų markių staigaus puo
padorų elgimosi.
limo buvo sunkus metai biz
TOWN OF LAKE ĮVAIRU niui, vienok liko gerokai BMAI.
vėj pelno iš rubsiuvykios ir
krautuvės.
Pirmoji šv. Komunija.
Toliaus iš raportų paaiškėjo
Sekminių dienoj, geg. 20, jog B-vė turi įrengus Taura
fhr. Kryžiaus bažnVt-ioje įvy gėj elektros gaminimo stotį,
ko iškilmingos apeigos. Bran su moderniškomis mašinomis,
gi metinė šventė sekminės, kuri yra varoma vandens spau
jšv. Dvasios atsiuntimas. Tą dimo jėga. Prie vandeninės jė
dieną mūsų parapijoj susibėgo gos, šiais metais parsigabeno
dvejos iškilmės.
iš Vokietijos "Diezel motorą'•
8 vai. rvte suvirs du šim- MI aliejumi varomą, kuris tei
tu vaikučių priėmė pirmą kar kia apie 150 arklių jėgos. [Tas
tą šv. Komuniją. Visų parapi- motoras pristatytas prie elek
jonų mylimas klebonas pasakė tros stoties ir bus naudojama*
labai gražų, įspūdingą, pritai atsitikime, sustojime vandeni
kintą pamokslą vaikučiams. O nių turbinų. Daugiausia elekgerb. Sesutės Nazarietės, mo tros jėgos dalis sunaudojama
kytojos, kaip ir visuomet pa švietimui Tauragės miesto ir
dare tvarką pavyzdingą. Alto gyventojų, kurių apie 800 įsi
riai buvo gražiai papuošti, ku vedė šviesą į namus. Taipgi
rie žmonių akis traukė. Gerb. ir keletas mažų dirbtuvėlių.
Sesučių pasiaukojimas, pasi Taipgi šį pavasarį pravedama
šventimas neįkainuojamas.
elektros srovės vėlės į Tau
ragės dvarą, už keturių kiloPatvirtinimo Sakramentas.
Tą patį sekmadienį, 2 vai. metrų, kur bus sunaudota ne
po pietų, atsilankė bažnyčion1 mažai elektros jėgos.
Prie elektros stoties vra staCliicagos vyskupas J. M. E.
A. Hoban, kuris suteikė virš tomą linų audinyčia,, kurios
penkiems šimtams
žmonių statybos 'darbas pradėtas pe
(daugiausia vaikučiams, su reitą rudenį ir gatavai išlietas
augusiųjų mažai buvo) patvir cementinis audinyčiai pama
tinimo sakramentą. Įdomų pa tas, suvežta visa statybai rei
mokslą anglų kalboj, pasakė kalinga medžiaga, k. t.: plytų
apie 500,000, kalkių, cemento,
pats vyskupas.
Kun. A. Briška gražų pa ir kita medinė reikalinga me
mokslą pasakė lietuvių kalboj. džiaga. Galutinas užbaigimas
Laike apeigų garsusis Šv. Ce statybos darbo prasidėjo šį
cilijos cboras lotyniškas gie pavasarį. Projektuojama galu
smes giedojo. Pasisekė. Solo tinai įrengti audinyčia iki at
" A v e MaTia ,, atgiedojo p. E. einančio rudens. Linų audiny
čia bus dviejų aukščių, ku
Pieržynskienė.
Taipgi svečių kunigų daly rioje reikės apie 250 darbinin
vavo. Be kun. Briskas, buvo kų paleidus visas mašinas į
d a r šie kunigai: Ig. Albavi- darbą, su apdirbimu 100 pūdų
čius, A. Linkus, A. Baltutis, linų į 8 valandas darbo.
Toliaus buvo pateiktas su
ĮJ. Kazakas ir vienas svetim
manymas, kad visi dalininkai
tautis, j
Omega.
baigtų išpirkti likusias akci
IŠ BENDROVIŲ VEIKIMO jas (kurių mažai yra belikę)
ir paskolintų ant išleistų 7%
LIETUVOJ.
vekselių. Nes sulig apskaičia
Ka " K u b a s " veikia.
vimo lėšų, reikalinga dar pi
Gegužio 11 d. Meldažio svet. nigų nupirkimui audimui ir
C 7
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Pirmadienis Gegufcio 28^1928

verpimui mašinų. Tam sumany " b ū d ą " prie kapinių ir taipgi , 125—Vaivadas Kastancijai j Pardavimu arba mainimu 3 LDRTTJVIAI ADVOKATAI
126s—Vai ciul ienia Razalija pagyvenimu mūrinis namas po
mui pritarė didžiuma dalinin reikia apie 50 rinkikių. Tą va
128—Waivadas Kastancija 5 kambarius aukštas, cemento
karą išdalinsime ir dėžutes.
! » • » » • • • • • • • * '
mm
«•
kų ir prižadėjo visi, kiek ga
130—Yakubauckas P.
f:
Kom.
beismontas aukštais
stogas
li, nusipirkti daugiaus akcijų
kaina $6,900 randasi netoli
CHICAGOS
VYČIŲ
KUOPŲ
Šv. Jurgio bažnyčios mainy
ir paskolinti B-vei.
ADVOKATAS
DOMEI
siu ant bučernės arba lotu.
(Buv. Vilniaus ir Kauno Apygar
Kiek galėjau pastebėti po
Pirmadieny, gegužio 28 d.,
dų Teismo Teisėjas)
C. P. SUROMSKIS & CO.
7:30
vai.
vak.,
Sv.
Jurgio
sa
Veda
bylas visuose Teismuose.
sus-mo, skirstanties, dalinin
3346 So. Halsted St. Chicago.
Padaro visokius dokumentus
lėje, Bridgeporte, įvyks dide
Tel. Boulevard 9641
Duoda Lietuvos teisiu patarimus.
kai buvo patenkinti B-vės nu liai svarbas visų kuopų val
3112 S. Halsted St.,
Chicago.
veiktais darbais, ir džiaugėsi dybų (yeikiančibsios Apskričio
Telephone Yards 2390
komisijos) suvažiavimas, į ku
kad B-vė " R ū b a s ' ' nuveikia rį
būtinai turi atvykti visų
mirė Biri. 4 d. 1922 m. Metinės
T~"
tokį didelį ir svarbų - darbą kuopų, priklausančių ApskriS.
W.
B
A N E S
pamaldos už Jto dūšia bas Ge
i
čiui,
pirmininkai,
raštininkai
Lietuvoj.
Dalininkas.
ADVOKATAS
gužės 30 d. Vainiku dienoj Vi
ir iždininkai, arba jų įgalioti
79
W.
Monroe Street
su Šventų Baž. Roselande 7:30
asmenys, (nemažiau kaip trys
Didelis bargenas, medinis ant dvie
Room 904 « Telef. Randolph 2900
vai. ryte. Kviečiame visus tfjų pagyvenimų narna? 6x4 .kambarių
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pietų
iš kiekvienos kuopos), taipat
mtoiės, draugus ir pažįstapMis
e'/ektra,
vanos,
cementuotas
garaVakarais:
S20S So. Halsted Str.
šuvažiaviman būtinai turi at
džius del dviejų karų, stiliuotas vorTelef.
Yards 1015
dalyvauti
ant
pamaldų
ir
pas
vykti ir Apskričio pikniko ren
čius,
randos
neša
$60.00
f
mėnesj
Chicago.
kiau ant Sv. Kazimiero kapi
gimo komisija. Bus svarstoma
vienas blokas nuo \Yestern Bulvaro
KAT. FED. APS. SUS.
nių kur bus pašventimas Kry
Apskričio
pikniko
reikalai,
ku
ir tarp 40-tos. $550,00. Atsišaukite
i
žiaus
ant
velionės
kapo.
greit.
ris įvyksta už savaitės, birž.
A. L. R. K. Federacijos Chi 3 d., National darže.
Velionis paėjo iš Salantu paMedinis, ant dviejų labų namas;
cagos Apskrities 1 svarbus susi
Apskričio valdyba.
elektra ir vana ant pirmų lubų po
rap. Bajorą linu kaimo Kretin
A D V O K A T A S
7x7 kambarius ant stulpų su basegos Aps. Mielas vyre ir tėverinkimas įvyks antradieny, ge CraCAGIEčiAl7 ATSIIMKImentu tik $5000.00
<m+^m
lf Ilsėkis ramiai šios šalies že
gužės 29 d. vak. Aušros Var
Ofisas
Dklmieatyj:
TE LAIŠKUS.
melei. Nuliūdusi žmona ir vai
Medinis*vieno pagyvenimo namas,
29 South La Salle Street
tų par. molcykloj, West Side.
kučiai. Barbora Mešklenė tr
| aukštu basementu, 4 kambarių, elek
Chicagos pašte (vidumiesty)
tra, vana, dviejų karų garadžius ce
brolis Leonas Meškis 10531
Kambaris KM
Šis susirinkimas bus priešsei- prie Adams ir Dearborn gatvių
mentuotas
ir surais, kampinis, gra
Telefonas
Central
Edbrooke Ave. Chicago. 111.
j VIt?|l»llUM V
A . U 1 1 1 U «S90
0«»U
žiai apsodintas ir aptvertas lotas.
minis, kuriame turėsime ap randasi atėję iž Lietuvos laiškai
Parsiduoda už $7200.00 -nupirkt ga
carais 3223 S. Halsted St.
tarti, kaip prisirengti prie K. žemiau įvardytiems asmenims, ku
lima inešant tik $3000.00.
Telefonas: Yards 4981
Fed. seimo. Nesivėlinkite. Vi rių dėlei adresatę persikėlimo
Mūrinis
dviejų
pagyvenimų
namas
kiton vieton arba kitokių priežas
REIKALINGI
su basementu 6x6 kambarių, pirmas
si susirinkite lygiai 8 vai. vak. čių išnešiotojai negalėjo surasti.
flatas furnace šildomas, randos neša
Tel. Dearborn 9057
Valdyba.
Laiškus galima atsiimti prie Ge Fabriko leiberiai. Darbas pas $45.00 j mėnesį, namas netoli KeA. A. S L A K I S
d z i e ir 5 5 t h St. p a r s i d u o d a t i k t a i u 2
tovus geros darbo sąlygos.
neral
Delivery
(iŠ
Adams
gatvėt
ADVOKATAS
$
1
2
0
0
0
.
0
0
,
'
$
3
0
0
0
.
0
0
m
o
r
t
g
a
g
e
.
KAPINIŲ DIENOS IŠKIL
Atsišaukite:
Ofisas
vidumlestyj©
[ėjus po dešinėj pusėj), prie
MĖS.
JONAS KLIMAS
CHICAGO TEMPLE BCILDING
4414 South Callfomia Ave.
Sulyg seno papročio šįmet pirmo langelio, ant kurio viršaus
11 West Washingrton Street
Telef.
Lafayette
597«
HYDRO
STONE
CORP.
Room 1726
parašyta
ADVERTISED.
gegužio 30 d.(Deeoration day)
Valandos
9
ryto iki S po pieta
bus iškilmingos pamaldos ant
Medinis namas penkių kambarių,
Prašydami laiško paduokite laiš
5821 W. 66-th St.
Namų Tel. Hyde Par k 11*5
su elektra, vana, netoli naujai sta
šv. Kazimiero kapinių. Sv. mi ko num., nes su juo greičiau
(Clearing)
tomos
viešos
mokyklos
Brighton
šias laikys kun. A. Briška, a- laišką suras negu su pavarde.
Parke. Tik už $3500.00.
•—
sistuojant kun. A. Baltučiui ir
J. P. WA1TCHES
I
kun. J. Pužauskui," 10:30 vai.
2—Apkevicb Izabele
La wy er
5—Artmonene Emile
ryte. Kadangi pašvęstas žemės
UMTVTJB ADTOIATAM
6—Balerykonis A.
plotas yra baigiamas prilaidoen.: R. 614-610-127 N. Dear'
8—Bagdon
Krank
rn Str.
Tel. Randolpb 5584
ti, tai šįmet bus prijungimas
Du
30x125
lotai
ant
California
bu
Vakarais:
107SO
S. Wabash A
11—Barausku
Kazimerae
naujo ploto žemės ir pašventi
lvaro
netoli
lietuviškos
bažnyčios
Tel.
Pullman
6377
Roscland
12—Bartkue Pranas
nimas. Pašventinimo apeisras
Brighton Parke, parsiduoda labai pi
13—Baranauskin Tonui
atliks monsignoras P. W. Dungiai.
ANT PARDAVIMO
2tJ—Dvarionas Adam
ne. Gerbiamoji lietuvių dvasišDry Ooods krautuvė, biznis išdir
Ix>fas
su garadžiumi del dviejg
3G-*Jedvilas Alek.
kija, parapijų vargonininkai ir
btas ver 15 metu, stock'as gražus ^ir
karu
prie
Cajifornia bulvaro parsi
'M—Geležinis John
Avarus "fixture's" geri, 4 kambariai
visa katalikiška visuomenė
duoda
už
$850.00.
pagyvenimui už preinama kaina —
28—Genis T.
B
nuoširdžiai kviečiama daly
leas'as.
Turiu parduoti iŠ priežas
s
40—(Jireeni
Mrs.
Ona
;f= Siunčiu per didžiausius Lietu- 5£
Atsišaukite pas:
vauti minėtose iškilmėse.
ties ligos. Priimsiu sąžininga pasiū
!:;!vos Bankus.
JONAS KLIMAS.
42—<iota»ukas Kaitonas
Kun. A. Briška,
lymą. U era vieta lietuviui po i irytl
4414
So.
California
Ave.
i
Padarau legaliskus dokumentus. J
43—(Jrikienis Antonas .
biznis.
Šv. Kazimiero kaoinių prezid.
Tel.
Lafayette
5970
t
patarnauju
pirkime
ir pardavi- J
MRS. A. IiOHN
4(5—Kniukstaitei S.
Etną namu, lotų ir farmų.
52—Jereskene Vincenta
t
PRELEKCIJOS PRIBUVĖ
4312 W 14th 8tr.
Cicero, 111. =rf=
•v53—Juremus
Antanas
Tel«>f<mas Cicero 5548
JOMS. — Trečia iš eilės preK
55—Juzaitis
Jozapas
lekcija pribuvėjoms (akušieatsto-X
Užsiregistravęs Lietuvos
57—Kasila Peter
.
:o:vybėje.
B
rėms) šv. Marijos iš Nazarie58—Klavcis
Tereza
&
Taipg
i
užlaikau
Draugo
d
i
^
PARDI'OSIU
ARBA
MAINYSIU.
to ligoninėj, 1120 N. Leavitt
•
• - •
§
d%iaųsio
knygyno
skyrių
su
d
l
J
60
akrų
farmų
23
mylios
nuo
Chi
65—Kuzma Stephan
St., bus ant r. gegužio 29 d.,
ANT PARDAVIMO gera propertė cagos geri budinkai, 10 karvių, 3 ar ^džiausiu rlnkiHib knygomis. U Ž " J
70—Macele John
2 vai. p. p. Visos pribuvėjos
ant kurios randasi 2 namai; 6 rau klini, 20 kalulių, 63 vištos, 7 antys ^prenumeruoja Draugų.
72—Malauskis Juzapas
dos po 5 kambarius kiekvienoj, biz visos masinos, kas tik reikalinga ant I
yra raginamos atsilankyti ir
^ m*mmL
nis
apačioj;
elektra,
gazas
ir
kiti
pa75—Mazur
Amalja
S£
1
1
^ 1 *
pasiklausyti.
ūkės. Mainysiu ant namų arba ko
rankumai,
geroj
lietuvių
apgyventoj
80—Masenas Stanislavas
kio nors biznio.
vietoj. Nusipirkęs nesigailėsi. Kaina
81—Margi<ewicz, Wiktorja ,$12.000.00. Atsišaukite pas savininkę:
CliCERO, ILL. r - Geg. 28
c. <p. SUROMSKIS, & co.
i |4414 South Califomia Ave.g
82—Mileska Ijnoco
d. 8 vai. vak.. bažnytinėj svet.
Mrs. VAIŠVILIENE
8346 so. Haistcd str. chicago, m. Į &
Tel. Lafayette 5976
g
:
8
3
7
W
.
S
S
r
d
P
l
a
c
c
109—^baucųnas
James
Tel. Boulvd. 9641.
| |£X""<"::^ »"X<":^
įvyksta vien moterų — mergi
114—Staisiunas A.
nų susirinkmias. Yra daug
svarbiu reikalų aptarimui kas117—Stulgis Ju^tin
.
filUlllllliSIIIIIIIIIIIISIlIBlIilIlEHIira
link Vainikų dienos (geg. 30
118—Stunksnis A.
<1.) I^alxJ. Są-gos 3 kp. turės* 119—Szatkus Petras
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ALEK. MEŠKIS

BARGANAS PAS
JONĄ KLIMĄ

PRANEŠIMAI.

V. W. RUTKAUSKAS

t

PARDAVIMUI.
STORAS

LOTAI

*
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g PINIGUS LIETUVON

•
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NOTARY PUBLIC

Jonas Klimas

GAVO PINIGUS LIETUVOJE
KURIUOS SIUNTĖ PER " D R A U G Ą " SIE ASMENIS:

•M.

•Jeigu Manot įvesti į Savo Namus ApsišildimaJ
•Darykit Tai Greit kol Mūsų Stakas Yra Pilnasj

Nevidoaskas Juozapas (Roehester, N Y.)
Vainauskis Antanas
Brazas Juozapas (K. St. Louis, 111.)
Mes tikime turėti truku
Čibinskas Petras
v
Balsys Vincentai (Cicero, 111.)
mų šį rudeni del namų ap
Klapatauskis 1/a.dislovas (Indiana Harbor Ind.) • &
šildymo reikmenų. Užtat
Masiunas Kazimieras
=
Zamulevičius Martinas
pasirūpinkite iš anksto.
Norkevieins Leonas (Melros^ Park, Tll.)
Pirkite dabar ir sutaupy
Bagočiiis Viktoras (l)onora, Pa.)
•
Andrišiunas Antanas
/
kite pinigų.
Raila Karolis (West Pullman, 111.)
Poškienė Ona (E. St. Lonis, III:)
Mes taipgi turime visą
Andrius A. (Melrose Park, 111.)
prirengimą del pluminimo
Markūnas P. (Donorą, Pa.)
(plumbing) labai žemomis
Pocius Jonas J . (Montreal, Canada)
Kasputis Motiejus
kainomis — vienoda kai
Stasmkinals R.
na kiekvienam. Jei nebu
Gudleikis Silvestras
Stepuiionis, Stasys
%
site užganėdintas, mes su
Grybas P. A. (Sheboygan, Wis.)
grąžinsime jums pinigus
Chapas Ralpli
arba apmainysime materiPocius Jupzapas
Juknis Petras (Cicero, 111.)
jolą bile kada. Tai yra mū
Bartkus Kazim. (Roehester, N. Y.)
sų motto biznyje.
Statkus Antanas
Soroeka Julius (Gary, Ind.)
Gedutis Antanas
Balkunas J. (NiagaTa Falls, N. Y.)
Pronckus Jonas (E. St. Louis,UI.)
Ponkaitis V.
Budrius Klemensas - (Indiana Harbor, Ind.)
Jurevičius Pranciškus
Žemaitis Pius (Springfield, 111.)
,
, Šlepavičius Antanas
Kazlauskas Dominikas
*
Kavaliauskas Ladislovas
Nevardauskis .Juozapas
Janeauskas K.
Simanavičius Jonas (St. Louis, Mo.)
Perlis Veronika (B<enton, I11J
. *
TeL Calumet i goo
Kiškis Antanas
\
Narakas Jonas (Cicero, UI.)
DRAUGO PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS *
2334 So. Oakley Ave.
T e l Roosevelt 7791
Atdaras kasdieną, iSskyrus Šventadienius iki 8 t . v. ffliiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiisiiiniiiiiiiffliiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiraiiiiii^
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Levy St Company

Kampas 22-ros ir State Str.
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

\

