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KUNIGAI ATSTOVAI VO
KIETIJOS PARLAMENTE,
DARBO MINISTERIS TAIPAT KUNIGAS.

n I VOKIEČIAI NEKLAUSO ANGLEKASip STREIKAS PREZ. HARDINGO KŪNAS ATLYDĖTAS j MARION
PARĖDYMU NEIŠVENGTINAS.
MABION, O., rugp. 9. —
Anot pranešimo, laipiotu vės

Rugpjūčio 10 d. - Legale
Šventė S. Valstybėse

Mirusio^ Prezidento Hardingo
kūnas atlydėtas čionai iš Washingtono. Iš traukinio pa
imtas į jo tėvo namus, kur iš
bus ligi rytojaus popiečio —
3:00, kuomet įvyks laidotuvės.
Žmonių suplaukimas šiame
mieste taip didelis, kad vesti
tvarkų pastatyta keletas tukr
stančių Ohio naeionalės gvar
dijos.

FRANCTJZAI IMASI NAUJŲ

WASHINGTON, mg. 9.—
Kuomet pasirodė, kad kietų
ŽYGUŲ RUHRE.
jų anglių kasyklose grasina
darbininkų streikas, vyriau
COLOGNE, /Vokietija, rug.
Bet vokiečiai darbininkai
sybė autorizavo federalę ang
9. — Ispanų katalikiško laik
atsisako dirbti.
lių konlisiją abi pusi versti
raščio EI Debate koresponde
CHICAGO, Ill.^rugp. 9. — si kiti valstybėse "businesntas iš Berlyno rašo:
BERLYNAS, rugp. 9. — nai sutaikinti.
"Vokietijos
Reicbstage Rytoj, rugpiučio 10, Prezide sai" gali but sustabdyti be Šią savaitę franeuzai Ruhrd
Šiandie žmonių suplauki
Dabar komisija skelbia ra
nto
Hardingo
laidotuvių
die
niekur
nieko,
be
specialio
pa
(parlamente) yra trys katali
teritorijoj pradeda
vykinti portų, kad priverstinai taiki
mas bus didesnis.
Gi rytoj
noje,
visose
Suv.
Valstybėse
rėdymo.
kų kunigai. Jie priguli žino
naujų savo nusistatymų. Pra nimas arba arbitracija nėra
— sieks aukščiausio laipsnio.
bus
legalė
šventė.
/Fa
šventė
Tečiaus
bankoms
uždrausta
mai centro partijai. Tie ku
deda tiesioginiai eksploituoti galima. jTas negali duoti gei
jau
legalizuota
valstybėse
Il
pertraukti vesti reikalus, jei kasyklas ir dirbtuves.
nigai ne
vien parlamente,
stinų vaisių.
linois,
Xew
Yorko,
Pennsylnėra legalės šventės.
Tai
kaipo žmonių atstovai, daug
Iki šio laiko jie to nedanė
vania
ir*Xe\v
Jersey
guber
„ Streikas šiuokart neišvengdraudžia
įstatymai.
Tad
pa
darbuojasi, bet dar
atlieka
ir
nemėgino.
Mintijo
daug
tinas. Bet ateičiai galima su
skelbus legalę šventę ir ban
daugybę ir kitų naudingų vo natorių proklamacijomis^
pelnysiu ir be to.
Jie ma
daryti kitokių planų. . Kasyk
TAI TAU, IR V £ L
pavojinga.
Šių metų liepos
Spėjama, kad visų kitų val koms bus progos rytoj per
kiečių tautai darbi}.
nė daug pelnysiu konfiskuo
lų savininkų sutartis su dar
14 dienų gautas paliepimas
stybių gubernatoriai taipat dienų uždaryti duris ir prisi
"Nekalbant
apie darbo
dami anglis, koksus ir pini-, bininkais turi but pakeista.
VILNIUS, -r** Per paskuti- tuč tuojau nustoti išdavi nėjus
paskelbs tam tikrus parėdy dėti prie šalies gedulybės lai
ministerį, Dr. Brauns,
kurs
gifs. Iki šiol jų eksploitarija Sutarty turi but
paminėta, nę "Naujosios dailės" paro-j vaistų už pinigus,
kadangi
dojant Prezidentų Hardingų.
yra taipat katalikų kunigas ir mus.
buvo panaši kreditoriui, kurs kad trimis mėnesiais ankšdų buvo
toks
atsitikimas, i vaistinė veikianti neva viešai.
Penktadienio švente prisiė- Tad ryt diena gal visoj ša- už skolas ėmėsi eksploituoti
centro partijos narys, turiu
čiaus butų pranešta ame
duodami tik
įpic ren Vienų dienų kai saląj nebuvo Vaistai buvo
pažymėti fakte, kad anie trys jo legalizuoti del bankų. Vi-'ly skaitysis lesale šventė.
farma, lmomet farmos savi giamų streikų.
nei rengėjų, nei publikos, at tiems, gurie gydomi ligoninė
Reiebstago kunigai 'atstovai
ninkas iškirto visus vaisinius
silankė parodon tūlas lenkų je; tas sulyg valdžios patvi*»_
gali bnt pavadinti didžiau^
medžius ir išpardavė visų gy
PATARIA ATLIKTI EKS valdininkas, kuris pareikala tintų įstatų galima
daryti.
šiais Kappadočionais jų drau
va inventorių.
vo iš kasininko
papiginta £Toks neteisingas uždraudi
PERIMENTĄ.
gingumo ir vienybės atžvil
Kuomet
franeuzai grobė
kaina biletų. Neužilgo jam mas yra labai didelis smūgis
giu.
Jie gali but palyginti
anglis ir koksus, kasyklose
WELLKSEY
HILLS, išėjus iš salės pasiliko toki tai įstaigai, kuri, negaudama
trims didiesiems Kappadocikuone visai pertraukti darbai, Mass., rugp. 9. — General FT- pėdsakai: daugelis eksponatų iš niekur jokios pagelbos,. su
jos vyskupams; Basilini, GriDėlto, franeuzai
pelnė vos lectric Co. vyriausias inžinie suteršta,
subraižytą,
r i ra šelpdavo biednesnius ligonius,
goriui iš Nazianzus ir Grigoketvirtųjų dalį to, kų butų ga rius, vadinamas "elektros ra šyta neleistinų žodžių, o vie dažnai ir visai veltui pagydy• • • n x"
yy
vę neoknpuodami Ruhro teri ganium," Charles P. Sten- nas paveikias visai pagadin davo. Turtingesnieji už vai
rini ii Nyssa.
BERLYNAS, rugp. 9. -*- kanclieriaus Cuno valdžios at torijos.
tas, būtent, šlapiu pirštu taip stus gali juk užsimokėti.
'.# '
Tie Reichstago
atstovai
metz, čia kalbėdamas padavė
išbraukytas, jog ir atitaisyti
Nežinia, kiek
Šiandie anglys baigiasi ir sugestijų, kad Fordas
kunigai yra visi profesoriai. Vokietijos markė netenka jo sistatydinimų.
butų
jau nebegalima.
Kad taip yra, jqs teisingos.
artimiausiomis dienomis ne
Štai jie: Dr. Scbriebcr iš Mu- kios vertės.
VILNIAUS FR0FES0RIŲ
renkamas šalies
prezidentu.
Vakar susirinko Reichsta bus ko grobti. Anot .panų .Įis sakė;
ensterio universiteto, Dr. La- tai liudija tas, kad vienam aMEMORIALAS.
%
NAUJAS
SMŪGIS
U
I
T
U
merikoniškam
doleriui
jau
gas.
Tad nuo šio prigulės franeuzų. laiknH^iny peY pra
uscher is Bonn universiteto
Kai kurie Vilniaus univer
"Suv.
Valstvbės
reikalinduodama
keturi
milionai
mar
VIŲ
ĮSTAIGOMS.
eitas
dešimtį
dienų
franeuzai
tolesnis vaklžios kursas.
ir Dr. Kaas iš Trier ankstes
siteto profesoriai parašė me
,
gos
"business
o"
prezidento.
kių.
Žinovai visgi tvirtina, kad iš Ruhro teritorijos kasdien
nės mokyklos.
morialų prieš Vilniaus VysGi
šiandie
tokiu
didžiausiu
Kanclieris Cnno užvakar kanclieris pasiliks vietoje, ka tegavo išvežti vos |TH> 1,300
Dr. Schrieber Reichstage
V1LNIITS. — Kaip žinoma kupų J. Matulevičių ir pa
"biznierium"
skaitosi
Henry
tonų
anglių
ir
koksų.
Kad
daugiausia užimtas universi turėjo konferencijų su šešių dangi šiandie Vokietija netu
jau nuo 1918 metų Vilniuje ginntė per Varšavos nuncijų
Ford.
L&lko
gi
nebūtų
gali
tetų problemomis.
Bet jis svarbiausių politinių partijų ri tinkamesnio už jį valdyti tnotarpu pirm dviejų mėnesių
veikia Lietuvių Sanitarinės Romon.
Memoriale: nurodojie kasdien galėdavo išvežti ma del eksperimento išrinkti Pagelbos Draugijos ligoninė, ma, kad Vilniaus kraštui reijranČių valstybę.
taipat turi laiko
^patikrinti, lyderiais.
po 30,000 tonų.
Tai didis jį prezidentu?"
aukštesnėms mokyklom* skikurioje gydo gydytojai speei- kia paskirti vyskupu vietos
Konferencijoje nutarta va
Kai-kuriose (Vokietijos da
riamas išlaidas, ginti katali liutų padėti ant aukso pagrin lyse komunistai baisiai neri skirtumas.
alistai ir priima ateinančius j kilmės lenkų,
BELGŲ KARALIUS SVEI ligonius.
kiškas įstaigas ir apdrausti do. Reiškia, įvesti visai nau msta. Vietomis jie vadovau
Ligoninė įtaisyta
Nauji grasinimai.
KINA PREZIDENTĄ.
PASVALYS. — Liepos 3
katalikų mokytojų autoritetų. ją pinigų sistemų. {Tokiame ja išalkusiems darbininkams.
sulyg visų medicinos mokslo
Vyriausias
franeuzų
armi
Dr. Lauscher
daugiausia atsitikime šiandieninės pope- Puola buržujų namus ir vis
reikalavimų. Toje ligoninėje 3. rytų, Paberžių kaime sudejos
vadas
Ruhro
teritorijoj,
BRIUKSFJJS, rugp. 9. — randa gerų ir pigių medicinos ! gė ūkininko triobėsiai. v Pirgina katalikiškų mokyklų sis rinės markės bus panaikintos, ką plėšia. Kelia demonstragen. Degoutte, paskelbė pa Belgų karalius pasiuntė svei
temą ir krikščionių šeimynų ka*ipo neturinčios neį mažiau-j ei jas ir riaušes. Taip kituoužsidegė tvartai.
pagelbų Vilniaus
miesto ir miausiaj
rėdymų, jog visos
kasyklos kinimų naujam Suv. Valsty
teises.
Dr. Kaas gina baž šios vertės.
krašto gyventojai be skirtu Tvartuose sudegiė: 2 arkliai,
met pirm kilsiant revoliucijai principe jau konfiskuotos ir
bių Prezidentui Coolidge.
nytinius įstatymus. Jis sma
mo tautos ir tikybos. Ligo avys, žųsys, kiaulės. Spėja
Vis dar eina kalbos ^pie butą Rusijoje.
paimtos
franeuzų ir belgų
rkus Bažnyčios dvasinių tei
ninėje yra ir vaistinė,, iš^ku- ma, kad padegta kerštininkų.
komisijos
administracijom y NETURIMA PINIGŲ.
yj
sių ginėjas Reichstage
rios buvo sulyginamai pigiai
Pažymi lygiai, kad okupan
išduodami vaistai tiktai tiems
tai
galės
konfiskuoti
bile
kp«Iš Springfieldo ^pranešta, ligoniams, kurie gulj ar lan
PASOVfc DU DARBO PER
Ifcius vokiečių daiktus, jei tie kad už parduotus bonus visi
DĖTINIU.
kosi ligoninėje. Lig šiolei ta
atsisakys mokėti
taksas už pinigai išmokėti karo vetera
naudinga kultūrinė ir labda
LONDONAS, rugp. 9. —' ant šalies Franciją.
Lietuvos 10 Htų
$1.00
anglis.
nams.
Rėkauti bonų serija ringa įstaiga veikė ramiai su
Iš Hart, Scbaffner & Marx Anglijos kabinete krizis didė
Anglijos ster. svarui 4.61
Mažuma kabineto narių1 te
Tas
parėdymas
čia
supran
bus parduota gal šio mėnesio lyg įstatų, vietinės valdžios
drabužių gaminimo dirbtuvės ja; kontribucijos ir Ruhro o- čiaus reikalauja stovėti iš
Francijos 100 fr.
6.21
tamas
taip,
kad
franeuzai
pa
pabaigoje.
Tad
bonusų
išmo
nesenai pašalintas siuvėjas kupuotės klausimais.
patvirtintų. Atrodė, kad to
Ir jei vien su Franciją ir šiai gel
Italijos 100 lirų
4.53
sirengę
patys
eksploituoti
ka
kėjimas
šiandie
sulaikytas.
kiai įstaigai jau kliūčių negaAlbert Xark.
> f premieras Baldvin pasirodys bėti smaugti Vokietijų.
Vokietijos 100 mrk. .00002^
&ial
syklas
ir
dirbtuves.
Daugelį
Lincoln-Berwyn gatvekary turįs mažai energijos išlygin mažumai nerupi Anglijos in
Ii būti daroma. Tečiaus ir ji Į Lenkijos 100 mark. .0004
kasyklų
ir
dirbtuvių
jie
turi
SKAITYKITE IR PLATIN
tasai Nark-pavojingai pašovė ti nuomonių skirtumus, tuo teresai, bet tik vienas draujau užgrobę įr ą eksploatuoja.
tos dirbtuvės du manedžeriu, met dalis kabineto narių tu gingumas su franeuzais.
KITE "DRAUGĄ."
iiiifiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiittiitfiiiffiiitiiiiitiiiiiiiiitiiiiiillllliitltiitiiiiiiilili I
Bet dabar nori viskų paimti
iš darbo važiavusiu namo.
rės atsistatvdinti.
iiiJiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii I "
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Laikraščiai Times, {Teleg- savo žinybon.
Pašovęs su revolveriu ran
jimo, kaip tik importuoti dar
Šiandie, sakoma, įvyksiųs raph ir kiti stovi už premje
Daugel vietose
vokiečiai
bininkus iš kitur.
Daugiau
koj apleido gatvekarį ir mė ministerių kabineto posėdis, rų Baldwinų. Sako, premie
darbininkai atsisako klausyti
sia darbininkų jie gali gauti
gino pabėgti. .Tečiaus jį su bus dar kartų tariamasi, kas ras yra savo namuose vieš
franeuzų administracijos. Sa
SIŲSKITE į Lietuvą Per
iš Lenkijos.
Visas vargas,
gavo policmonas Michael Ca- veikti su Franciją, kuri jo pats.
Nepatenkintus minisko, tegul franeuzai patys dir
kad 'nedaug jų tinkamų Jiei
kiu būdu nelinksta 4$rie Ang terius premieras gali paliuorolan.
»
ba.
kasykloms, nei dirbtuvėms.
lijos paduotų projektų.
suoti ir anų vieton pašaukti
Franeuzai turi pagaminę Reikia mokančių darbus kaip
8 DARBO VALANDOS OA
Visko ko reikia preBet nėra tikrai žinoma, ar kitus.
sųrašus tų visų darbininkų, vienur, taip kitur. Kad tuoRY DIRBTUVĖSE.
kabineto posėdis bus šiandie mierui, tai daugiaus energikurie jų neklauso. Supranta tarpu lenkai darbininkai yra
ar rytoj.
Premieras parvy 308.
mas daiktas, jie arba bus trau paprasti darbininkai.
Išla
Vakar pranešta, kad mies ko iš provincijos ir turi kon
a
-T
kiami atsakomybėn
arba- su vintų darbininkų nei viena šaNes, Draugas regiausiai siunčia ir geriau
te Gary, Ind., plieno dirbtu ferencijas su atskiriais kabi
VISI ANGLEKASIAI NE šeimynomis ištremti
neoku""? i lis neduos. Toki reikalingi
vėse 8 valandų darjx> vykini- neto nariais.
siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didziauTuo būdu jis
Su
tais!
puoton
Vokietijon.
DIRBS.
mas prasidės ateinantį pir nori stipriai prisiruošti abel| I šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybos- | |
franeuzai visai namie.
grųsimmais
madienį. 12-os valandų dar nam posėdžiui.
PJIILADE'LPHIA, Pa., r.
Francuzų
terorui Ruhro
Pramones Banką.
nesislepia.
bas dienoje Jaipsniškai bus
Pats premieras ir dvi treč 9. — Rytoj, Prezfdento Har
teritorijoj nėra galo. Darbiperlaidomis,
telegrama.
"Draugas"čekiais-draftais
siunčia pinigusirlitais,
ir doleriais:
G
a
i
m
0
r
t
u
O
S
a
r
8
pakeičiamas
trumpesnėmis dali ministerių stovi
prieš dingo laidojimo dienoj, viso-!
P
HaniCtt
^ „ j ^ , , ^ a p m o k ė t i pinigus kodarbo valandomis.
Franciją.
Nenori formaliai se S u \ \ Valstybėse organizuoJei vokiečiai
darbininkai nfiskuoja. Žmonės be, pinigų
vValandos: nuo § ryto iki 8 vai. vakare.
pertraukti santykių su Fran- ti anglekasiai nedirbs. Taip visas laikas trukdys^ francu- negali gauti maisto. Laukia ii
i i 2334 S0. OAKLEY AVE.
CHICAGO, ILL 1 1
CHICAGO. — Šiandie pra-[eija, bet stovi už atskirias de- parėdė anglekasių organiza-j zams sifckti tikslų,
tuomet juos badas.
Gal "franeuzai
llllllUIIIIUHIIIIIIMIIIHIIIIIIHIIMIIIHIIIIimiNIIIHIHinillNlllllinillNlllllll4
matomas gražus oras; vėsiau, rybas su Vokietija
palikus cfoos prezidentas Lėwis.
j franeuzams nebus kitokio išė- 1 kitaip mintija.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIinilHIIUlUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIUIIIIIIIHIHlMHIiniltUUH^i 1

TAI PREZIDENTO HARDIN 60 LAIDOJIMO DIENA
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bus paprastos, be didelių iš
kilmių ir neofieialės, išėmus
daugybės žmonių dalyvavimų.
Jau vakar naeionalė gvar
dija aplinkui miestų
jnžėmė
nurodytas pozicijas ties vieš
keliais tvarkyti . beplaukian
čias žmonių minias.

Žinios iš Lietuvos

Vokietijos Markos Smunka
Dar žemiau
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dešimtukų rinkime — mokslo beždžionės,

nelandij (Pareinio provinciją),Įpasidvignbins, kuomet kasy 185 soc. 'm, dem. organas sako-:
kėlime, kaip jie dirbo vyčių; Nešinau kaip "Draugas",
bet ir pačią Ruhro teritoriją. klų savininkai gaus paramos si prieš tikėjimų nekovojęs.
vaį'aus reikale, tai jie padarys bet aš jokio panašumo nema
I r čia pat tuojau patalpino
DEŠIMTUKŲ VAJUS.
Tą tikslą atsiekti ji gali. Turi kadir boykoto formoje.
suprizą didžiausioms koloni tau tarp beždžionės ir 'N-nų\
Dėlto, aišku, kad tas skel melagystę prieš Katalikų Baž
galingą armiją, dar galingesnį
Dešimtukų vajus — tai ne joms.
j Man atrodo, kad " N - n o s " viBtaa ^ H ^ laakyrua nadeldleniv oro laivyną.
biamas boykotas yra aiškiai nyčią. " P a t i katalikybė nuo
turtingo moksleivio šio rudens •SuVruskit homesteadiečiai, jsiškai panašios tapo į karvf.
Matam i
...•_%**»•»••* fCrM
•J>abar aišku, kad Anglijos atkreiptas prieš anglekasius, lat kitėja. Vakar ji degino aušrinė.
Pnati Moti}..
13.00
.:
parodykit dar kartą savo dar-j Nes trumpai stt maistu apsi
kurie
nori
gyventi,
kurie
turi
tai,
ką
šiandieną
garbina"—
UI prenumeratą mokei tikalno. Lai ir Franc. poz. yra kita kitai
Kiekvienas dešimtukas f- )^ t umų. Jūsų vikrumas at- dirbusios baisiai ilgai gromukai akaitoai m trfraaymo dieno*, priešingos. Tokiame v atsitiki šeimynas ir šios reikalingos sako "N-rios."'
\
tai plytelė neturtingo s t u d e n 4 k l ^ i p s v i s ų ^
__ n u k e l s pas lioja. Štai pavyzdys,
M nuo Naujų Metų. Norint permai
užlaikymo.
Mums
n
^
b
o
d
u
be
"
N
n
ų
"
apio
nyti adresą visada reikia priaiųj- me negali but kalbos
to mokyklai.
^
. j u s Vyčių Seimą./
~
Kuomet kasyklų savininkai melagingų priekabių. Kartais
II tx n m i adreta* Pinigai gerian- taiką ir santarvė turi griūti.
Buvo " N - M j " piknikas. Ir
Kiekvienas dešimtukų rin
laperkant krasoja ar ex
Griuvus santarvei, Franci- už gaminamas anglis didelius nebežinai žmogus, apie ką čia kėjas - tai neturtingo moks- V a ^ s baigiasi,
negali ponai redaktoriai juo• « iMoney
Ordar" arte tdeKiekvietaos kolonijos ( t e š i m - n i i a t s j ^ i a u g t i ; vis rašo ir
iaat pinlfM i Mfbtroota laiaką. ja pasiliks su Belgija Vokieti pinigus žeriasi, darbininkai ne beparašyti. " N - n o s " prisika leivio artimiausias brolis -tukų vajaus prižiūrėtojai pa rašo ir dar beabej orašys. O
jos teritorijose. Francijos pu vien pigiai apmokami, bet bina ir pagelbsti. Dabar duo sesuo.
DRAUGAS PUB. CO.
darykite savo darbo peržval buvę tame piknike taip. Autostovės
Čekoslovakija, dar ignoruojami. Darbinin- dame progos "istorikams'' iš
Kiekvienas dešimtuko auko
0 3 4 South Oakley Avenua sėje
Lenkija ir Rumunija su J u  kai šiandie kasyklų savininkų j " N - n ų " parodyti, kokius to-i tojas — tai moksm kėlėjas - gą i r praneškite Fed. S e k r . j m o b i ] i ų s u V a £ į 4 v c šiapus tvoCbicago, Illinois
reikalauja pripažinti jų uni- kį u s šventuosius
šiandieną žmonijai šviesesnės a t e i t o M e s n o r m i e t u r ė t į d a i l š i a u | ros 600 (lygiai 600, nemažiau,
goslavija.
TeL Eoosevolt 7791
t. . .
" . . .
lrr*nlzTP('\w y . i n m .
^ d a l l g i a u ; i r pataikyk tu toAnglijai tad prisieis sąjun ją, jų organizaciją. Tečiaus garbinamus yra katalikybė budavotojas
—
neturtingo konkrečių žinių. ,
gą daryti su Vokietija ir pa savininkai atsisako. I r jei, jie sudeginusi. Mes drįstame sa moksleivio, tėvas — aukiJto- Gifedrininkams žodis.
kiam lygiam skaičiui suvaAR SANTARVĖ GRIUS*
čia 'bolševistine Rusija. Italija atsisako pripažinti organizuo kyti, kad Katalikų Bažnyčia irt O
Šiumetinis giedrininkų Sei- žiuoti?). Anapus tvoros buvę
tą
darbą,
tai,
reiškia,
jį
griau3as.
,
nėra
sudeginusi
nė
vieno
žmoir Japonija stovi už Angliją.
nias nutarė remti visus Fede- 00. Gerai, kad už tvoros buvo
Tan klansiman visi visaip l r jei Europa taip susignK ja. Organizuotą darbą griauti gaus, ne tik šventojo. I r drįs
Didžiumoje kolonijų dešim racijos rengiamus vajus. De-| toks dalykas, nes daug suvalatsako. Tečiaus didžiuma tvir puoš, tuomet Francijai tikrai pagelbon eina skelbiami boy- tame sakyti, kad " N - n ų " is tukų vajų žmonės labai gerai
Šimtukų vajus, bei geriau s a - j ^ t a buvo, pasirodo^ Šaltos
tina, kad santarvė (entente) bus pavojaus. Negelbės jai nei kotai. ^
torikai yra ignorantai ir d a r supranta. Nors kaikur ir,atsi kant moksleivių vajus dabar košės suvalgyta 2,250 "cO.
turės griūti. Anglija šiandie skaitlinga jos armija, nei oro
Kiekvienas protaująs žmo- neteisingi. Q iš to ir kitų tū randa mokslo, lietuviškų or eigoje. Kviečiame naująją <iie- ™* ", ' 'Cracker Jack > > 500
turi užėmusi tokia poziciją, laivynas. Tuo labiaus, kad ir gus pripažins, kad tai tuščios kstančių panašių rašymų mes, ganizacijų ir tautybės priešų
drininkų' Centro valdybą ir baksiukų, popierinių torėlkaikurios jokiu būdu negali ap pati Anglija su oro laivyno pastangos šiandie griauti or *ur žinome, kad jie kata-" darbo
baslių
kišėjų
į
naudingo
ratus, vienok tas yra visus narius, prisidėti prie c ių 1,000 ir taip toliaus ir taip
leisti. Jei premieras Baldwi- statymu progresuoja.
ganizuotą darbą. Sunkus daik likybę griauna.
menkos vertės. Didesnis pa- mūsų jums rengiamo vajaus. toliaus.
nas mėgintų atmainyti pozi
akstinimas susipratusiems Y:^Pavalgę žmonės šaukę " A - a
Dėlto, Europos ateitis labai tas darbininkus sutraukti orPardavinėkit
tikietėlius,
ciją, jis turėtų su savo kabi
Bet jie sakosi taisą,
Bet
tuviams.
-a-a" ir " O b i o " . Buvęs ir Caapsiniaukusi. Francuzai nus ganizaeijon, ąienybėn.
netu atsistatydinti.
Olevelande yra trukdytojų skelbkit savo darbo vaisius lai lis iš Beloito...
prendė sunaikinti Vokietiją ir kartą darbininkai suvienyti, jie kovoja tik prieš kunigų
krašciuose ar praneškite mu
Anglijos pozicija nustatė
Gaila, kad neparašė, kiek
vokiečių tautą. Bet ar jie ne- dar sunkiau jų vienybę suar apsileidime, prieš įsipolitika- dešimtukų vajaus darbui: Vie
patsai premjeras
Bakhvin.
ms.
Miklups patys kasdami duobe dyti. Nes darbininkui vieny vim$, "kuriuo net Vatikaae nok susipratę lietuviai katali
butelių munšaino
išgėrė ir
kuomet andai parlamentui iš
Mes
pasiryžę
gicdrininkus
bė šiandie skaitosi jo ir jo vai pradedama Šlykštėtis". ,
kai visai domės į tai nekrei
kitiems.
kiek paskui vėdrų privėmė. O
aiškino savo valdžios nusis
remti,
bet
taipgi
norime
ir
jįj
kų likimas. Be "tos vienybes
Išeina tikras stebuklas: be pia,
kad tai buvo, tai ir iš straipstatymą. Parlamenta* pripaži
darbus,
nusistatymus
matyti.
butų jam grąžinti vergijos dieviai, rašantieji ne " D i e r
Vyčiai-tės dirba su didžiau Federacija — visuomeninė įs- trio matyti: ir rašytojas ir zeBOYKOTUOS
AUGUS.
no jo valdžios nusistatymą ir
laikai.
v a s " bet " d i e v a s " , biblistų, siu pasišventimu — nori pra taiga pirmoje vietoje rems « ™ *»*yt <*«* neišpagirioję.
pasiliuosavo
atostogosna.
Mockų, Mickų ir visokių ki lenkti visas kolonijas. D. L. K.
Massacliusetts
valstybės
tuos studentus, iš kurių mą" A n t ko daugiausia užpuo
Premierui tad nėra kitokio specialis komitetas t y į n ė t i
tokių katalikybės ardytojų Vytauto draugija pasirodė ti tysis nauda mūsų liaudžiai.
la, tai tą visi gina ir remia.
išėjimo, kaip žengti savo pa anglių panlėtį paskelbė įspėji*
užtarėjai, šiandieną sakosi ei krai Vytautiškai. Nuėjus mū Fi>d. rupi ne'šiaudiniai, betikJeigu " N - n ų " neužpuldinėtų
ties užbrėžtais keliais ir lai mą kietųjų anglių kasykjų sa
ną į pagelbą Vatikanui... Kad sų įgaliotiniui Pet. Daužvar- sliai moksleivėliai, bet darbš
ir nešmeižtų", gal butų pikni
kytis savo žodžių.
nebūtų tas pasakymas per džiui jų susirinkiman ir paaiš tus, tikri giedros nešėjai.
vininkams ir anglekasiams.
ke tiek žmonių ir nebuvę",
daug jau kvaHas, butų galima kinus reikalo svarbą, visi vieAnglija tvirtina, kad fran- Sako, kad jei tose kasyklose
Giedrininkas Jokul^as J. šli- gromuiioja' karvė.
cuzų ir belgų įsibriovimas Ru- darbininkai paskelbs streiką, Nepatiko " N - n o m s " . kuomet pasiginčyti. Bet visgi butų į- nų, balsu nutarė remti dešim kas iš Pittstono, pirmutinis
Kiek tenai
žmonių buvo,
hro teritorijon visai Europai Massacliusetts valstybė boy- mes parodėme skirtumą tarp domų sužinoti, kiek munšai- tukų vają. Kiekvienas narys parodė savo darlaa vaisiu prisunkH sužinoti. Bet jeigu t a
yra pavojingas. Dėlto francu- kotuos-kietąsias anglis. Vfeton mūsiškių bedievių ir Anglijos nės išgėręs, buyp rašytojas, pirko tikietėlių, daugelis pasi sitisdamas ^42.50 už parduo
taisyklė yra teisinga, tai aš
zai su 'belgais tą teritoriją tu kietųjų pradės vartoti minkš ir Amerikos darbininkų orga- kuomet ėmė klajoti, buk Vati ėmė pardavinėti, o sekantieji tas septyniolika knygelių. Kas
hijau, kad " N - n o m s " nebe
rėtų apleisti tuojaus, kaip tik tąsias. Sako, rasi, tas boyko nizacijų.Mes buvome sakę,kad kanas ima Šlykštėtis katalikų penki: J . Verseckas, V. hą- pirmutinis išparduos paskir
tolimas galas. " N - n ų " redak
bašauskas, J . Ažusenis. S. In- tas knygeles f Laiko nedaug
vokiečiai pertrauktų
pasyvi tas bus praplatintas po visą mūsiškiai " d a r b o žmonių prie politika Lietuvoje ?....
toriai daugiausia užsipudinėja
cikevičius ir F . Barkauskas teliko, mokslo ir moksleivių
priešinimąsi ir kaip tik butų Naująją Angliją.
teliai" ne darbininkų reika
ant Dievo, Lietuvos valdžios,
padarytas sutarimas atmokėti « .Vnot žinių. Naujoji Angli lais, bet tikėjimo ardymu yra Fašismas ir Italijos katalikai. paėmė po vieną knygHtę ir prieteliai į darbą! Atsiminki
ir šmeižia Katalikų Bažnyčią.
i
karo kontribuciją.
ja suvartoja d a u g kietųjų au susirūpinę. O darbininkų rei
nžsimokėjo po $2.50.; Taipgi te, kad Dešimtukų vajus turi
Tai visi " N - n ų "
skaity/ojai
Skaitliaigas katalikų būrys, pati organizacija nusipirko pasibaigti su X I I I Federacijos taps nebužilgo patriotais; ti
Anglija tvirtina, kad pati gliu. Dėlto, ji šiame klausime kalus Lietuvoje gina patys
kontribucija yra peraukšta. turi balsą. Netruks praeiti katalikai, i»v. Darbo Federa kurių t a į e figūruoja įžymus vieną knygutę.
Kongresu 29 dieną šio rugpiu- kinčiais ir katalikais.
Tebūnie Clevelando Vytauti- čio mėnesio. Išparduotų Kny
Sako, tokios nežmoniškos kon vienas — kitas mėnesis ir an cija.
Vatikano prelatai,
garbės
tribucijos Vokietija niekad- ne tri v s visuomenei bus reikalin" N - n o s " tad įrodinėja, kad sargybos nariai ir šiaip vei nė d r j a pavyzdžiu visoms ki gelių šaknelės turi but sugra . Kad jau taip labai susirūpi
Laukiam žintos
gali ir negalės atmokėti. Dėl gos. Tad minėtas komitetas yra didelis skirtumas tarp jų kėjai, atsiliepia į Italijos ka toms draugijoms.
Federacijos
Centro no žmonės buvusiuoju pikniku,
to, Anglija pataria, kad kon darlmojasi iškalno apdrausti ir Darbo Federacijos, nes D, talikus atvirai stodami į pa daugiaus!
Raštinėn iki 25 dienos rugpiu- tai pasakysiu ir aš, ką apie jį
Homestead, Pa. maža, bet čio, 12 valandos dien$.
tribucijos klausimo sprendi visuomenę. Atėjus žiemai ir ; F. organas ' * Darbininkas'' lankią fašistams poziciją, pa
iinau.
mas butų pavesta* tarptauti šalčiams nebus laiko galvoti talpina straipsnius prieš žy brėždami kartu ištikimybę ka auksinė kolonijėlė. Ypatingai
Apie 4:30 vai. buvo žmonių
Sekretorijatas.
Ped
nei komisijai. Pastaroji ištir apie anglis.
dus ir pritarė žydų iškabų talikiškiems principams. Pro labai gyvi vyčiai, kurių prie
daugiausia. Tame laike sus
tų, kaip daug Vokietija gaklamacijos autoriai neprita šaky stovi didž i apgerbiamas
kaityta šiapus tvoros automo
Visgi tas skelbiamas boyko- murzinimui.
kiin. čk^panonis. J i s pats ap
linti atmokėti i r nustatyti | tas begalo įdomus. Komitetas
Kad ilgai nesiginčijus, mes ria Don Sturzo politikai.
bilių 217, o anapus tvoros 78.
siėmė pardavinėti tikietėlius " K o ir kiek sutvarkota Nau- Žinoma, suskaičius visus proatmokėjimui laiką.
laiškiai pažymi, kad kuomet sutiksime, jog yra skirtumo
Francija nei su vienu tuo anglekasiai pakels
streiką, tarp katalikų darbininkų or-. Vabates paplovė 15,000 jatičių. ir sa^o darbo vaisius prižašalį pravažiuojančius automo
jienų p i k n i k e ' \
•
dėjo atiduoti tam, kuris dau
*—
Anglijos projektu nesutinka, tuomet visuomenė kils prieš ganizacrjos ir mūsų bedievisTokiu antgalviu radau strai bilius, pasidarytų apie 600.
parduos.
Dunojaus- lygumose į pen- giausiai tikietukų
Francuzų spauda tiesiog bara streiką. • Kamgi tad grasina kų socialistų netik tikėjime.
Be išskairliuotų gerybių, kn
psnelį *frkų"
No. 185. Kas
ir pašiepia Anglija už bičiuo- ma ? Suprantama, darbinin Musų socialistėliai visuomet kiolika dienų vabalas vadina- Prakalbose nusipirko tiįietė- tai per žodis " s u t v a r k o t a 0 , rios piknike tapo "sutvarko*
liavimąsi su Vokietija.
I r kams. Nes anglių kasyklų sa buvo žydberniais. Mes to nie- majs "kolumbacci m u s ė " iš- \\ų j . Danilius už $5.00, o M. paliekame spręsti filologams. tos", išgerta tapo 8 galionai
griežtai tvirtina, kad nustaty vininkų nei tas, nei kiti komi kuomet ir neginčijome. Gerai,, Jjiovė Serbijoje 15,000 jaučių.,.Lepeskienė, M. Muzikevičienė Trupučiuką apie jo turinį.
degtinės. Bimbalų Bambizui
ta kontribucija turi but mo tetai negali pabauginti. Jie kad jie dabar patys pasisako. Tas vabalas, nuo kurio įkan ir A. Barziliauskas po vieną
žinoma yra, iš kur ir imta bu
"Naujienos anądieną supy vo. Jeigu "N-rios" sakytų, kad
kama, ir kad Ruhro teritorija nesibijo. Jie gali susiaurinti Tik mums visgi rodos, kad su dimo miršta taipat ir žmogus, knygutę, už $2.50. - Daugelis
nebus evakuota, kol Vokietija darbus kasvklose, arba ir vi- Žydų užtarėjais žydams savęs šią ypatingai sausą^ vasarą la pirko po mažiau. Visos vytės. ko ant " D r a u g o " , kam bedie- aš šmeižiu, apsiimu prohibici(kurių buvo daugiau, negu vukus pavadino "beždižionvai jos agentui priparodyti.
neatmokės kontribucijos.
?ai kasyklas uždaryti. Jiems parduoti neis Lietuvos darbi bai prasiplatino.
ninkai, savo kalbos išsižadėdidžiausiose liet. kolonijose) kiais". Girdi, jeigu 'Draugas*
Toks Francijos arogantinis tiek to.
"Tikrieji proletarai" visa
Pereitą metą nuo ugnies pasiėmė knygučių pardavinė apie evoliucionistų mokslą ką da turi daug automobilių ir
pasistatymas Anglijoje aiški
Bet darbininkams, tai jau darni.
nors suprastų, tai jis žinotų, munšainės.
Suv. Vals. turėjo nuostolių jimui.
namas taip, kad Francija no kaskita. Jie turės vargo vien
Homesteadiečiai jeigu dirbs jog jie neišveda žmogaus iŠ
ri visai savintis ne vien Rhi- streikuodami. Jiems vargas | Kaip nuolatos, taip ir N. $495,000,000.
Bimbalų Bambizas.
LIETUVIŲ KATAIJKŲ
DIENRAŠTIS
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ir prisiekė atmonyti Albanijai už tokį jos
atkaklumą.
iiiiuiiMiiiriiiiftriiiiiiifUMMiiiiifiiiHfiiifiiiiiiiiiii>7tmiin:
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Užbaiga
Bet tas ju džiaugsmas buvo neilgam.
Turkai nors ir nugalėti, nemanė nusileisti
prieš albanus. Tas pats sultanas nieko
netrukus pasiėmė 150 tūkstančių kareivių
ir įsigriovė į Albaniją. Atsivedęs tokią
galingą kariuomenę jis žadėjo padaryti
Albanijai galą.
Jurgis Kastrijotas nei dabar nepabū
go priešo galybės. Užklupęs turkus iš nejučių, jis taip smarkiai juos sumušė, kad
sultanas su likusiais kareiviais galvotrukčiais gavo bėgti atgal į savo šalį.
Pralaimėjęs šią, kovą Muradas įdūko

Albanai nepaskubo dar nei atsipusti,
kaip / Mufadas atšarpavo į jų šalį ir apgu
lė miestą Kroją. Apgultamjame mieste te
buvo tik du tūkstančiu apginėjų. S u di
džiausiu įtempimu MuradasT^riovė tvirto
vę ir laužėsi į miestą.

kiją. J o nuostoliai šį kartą buvo d a r di
desni. Mūšiuose su albanais jis pražudė
24 tūkstančius kareivių. Tie pralaimėji
mai sultanui daugiau nei iš minties nebe
išeidavo, nei vienas jo suraminti nebega
lėjo. Iš to širdies skausmo jis susirgo ir
mirė.

Muradui mirus į Turkijos sultanus li
Miestui atėjo į pagelbą pats Jurgis ko pakeltas jo sunūs MohaiamedaiS H/Tam
Kastrijotas, vedinas 1,000 kareivių. Prasi-. valdant, Turkija pasiekė augščiausio sa
dėjo nelygi koVa. Turkų buvo 160 tūks vu galybės laipsnio.
tančių, o albanai teturėjo vos tris tūkstan
Užkariavęs Graikijos ciesorystę ir pa
čius kareivių. Bet Jurgis Kastrijotas bu ėmęs Konstantinopolį, Moliammedas pasi
vo toks vadas, kokių pasaulė nedaug tė- ryžo sutrupinti Jurgio galybę. Surinkęs
kareivių

ItH) tūkstančių kareivių, jis užpuolė a n t

jis ėmė užpuldinėti ant priešų su tokiu numanumu, su tokia drąsa, ir su tokiu vikru
mu, kad turkai tūkstančiais žuvo.
Muradas, prieš kurio galybę drebėjo
ir pačios ciesorystės, albanų saujos nuga
lėtas, sn nemažu nepadorumu gryžo į įTur

Albanijos. Jurgis Kastruotas teturėjo tik
12 tūkstančių kareivių. Tečiaus drąsiai
kibo į galingą turkų kariuomenę. Mūšio
smarkumas buvo negirdėtas. Turkų kri
to 35 tūkstančiai, o likusieji nosis nuleisugrįžo į savo šalį.

r a mačiusi. S u t a sauja savųjų

I*
i

S

llfl

Tiek kartų nugalėti turkai vis nesi
liovė. Du metu po mūšio Moliammedas
užpuolė ant Albanijos su 130 tūkstančių
kareivių. Bet ir šį kartą pralaimėjęs mū
šį, liko išgrūstas atgal.
1467 metais Jurgis Kastrijotas vargų
nukankintas įsirgo ir mifė. Su juo kartu
atgulė į grabą ir Albanijos liuosybė. Bultanas išgirdęs, kad Jurgis Kastrijotas jau
palaidotas, pasiėmė 50 tūkstančių karei
vių ir be didelio vargo, išnovijęs albanų
kariuomenę, užėmė visą šalį.
Albanai turkų verčiami kuone visi at
sižadėjo savo tikėjimo ir pervirto į mokamuiedanūs.
Paskutiniais laikais albanai pradėjo
krutėti, atsirado sumaningų veikėjų. Tie
su nematytu atsidėjimu ėmėr gaivinti savo
mirštančią tėvynę. Vaikščiodami iš kaimo
į kaimą, jie žadino iš tautiško miego suturkėjusius savQ brolius.

Tie jų žygiai nenuėjo niekais. J ų su
žadintos minios sukilo, susipurtino,norėda
mos numesti nuo savo nugaros Turkijos
jungą. Netikėtai atsitiko laiminga proga.
Turkai susimušė su Balkanų valstijomis,
Mko nugalėti ir beveik visai iš Europos
išguiti. Tokiu būdu Turkijos jungas nu
krito pats nuo Albanijos pečių.
Staigu atsirado kitas žiaurus albanu
v

priešas — Serbija. Ši jau buvo betiesianti
savo sunkią letenų, kad vėl prislėgtiš kų
tik išsiliuosavusių šalį. Už Albaniją užs
tojo Austrija, i r serbai buvo priversti sulaikyti savo godulystę.
Nuo tų metų Albanija liko savystovį
šalis su milijonu gyventojų. Taip pasibai
gė vergija ir prispaudimai, kuriuos kentė
j o p e r tiek amžių pavergtoji albanu tau
ta.
(Liet. " V i e n y b ė " ) .
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yra kviečiama kiekviena drau- }F. Kemėšio. Apskrities YaliflyCleveland, 0 . <Trokų draivegija ir visi parapijonįs. Jei ba ir darbuotojai turėtų pir riai padarė sutartį su darbames sufemsinie petys į petį,tai mutiniai šokti į darbą. Kur viais ant vfenų metų, kuria
Nusiunčiauie
tikrai padarysim didelį suprai jie yra pasislėpę!
jiems pakeltama a%a nuo $3
Telegramų per 2 dienas."
žą mūsų gerb. kun. kleb. F.
iki $8 į savaitę.
Sunku
atsistebėti.
JPerlaLdomis per 25 dienas.
jtiO?
•rvirurti
Kudirkai. Jis pagryžęs iš LieTurime tiesiogynius susiaieL. Vyčių Chic. Apskr. Basetuvois
ras
jau
naujus
milžiniš
JtTOfcAl
ANGLŲ
KALfeOJ.
CICHEJtO, fLL. ŽINELĖS.
kymus su Lietuvos Bankais.
pats nabasninkas rieprfeiėmęs. Prakafbos.
vargonus. Tat, valio! ball I>yga yra suorganizuota,
J kus
B Pasinaudokite prega siunsKift sako, kad staiga miręs —
Ifctigp. 5 d. įvyko prakalPiknikas.
kad
sutraukus
jaunuosius
lie
'vr&stsaidieelai į darbą.
dami pinigus Lietuvon
Irishman Always There.
nesuspėjo. Kam tarnavo tas bos. Gerb. kiebonas per abe
tuvius svaidininkus į lietuvis
per
ftugPJ- 5 d: 9v. Antano dr- ir aprūpino.
jas šv. mišias labai gražiai a- Sąjungiečių darbštumas.
Throe
men,
an
Irisaman,
a
;kas organizacijas, bet jų skel
CENTRAL MANFUTIIRING
ja laikė sus-mą. Sns-mas bu
pibudino
šv.
Kazimiero
Dr-jį;
Vežant velionį iš namų bam
Mūsų kolonijoje Moterų S^- biamuose sąstatuose žymiai Swede and a Hebrev, Were
vo gan skaitlingas kurį drDISTRICT BANK
bizas* pamokslo, sake. Jo pa ir ragino savo parapijomis gos 55 kuopą puikiai gyvuoja. mirga grynai svetimtautišfcos brought «to «ourt. The Hebjos pirm. vedė gan gyvai. (J re i mokslą galima sulyginti su tapti jos nariais. Žmonės neJosios pirm. yra Elz. Laba pavardės, jau nekalbant apie rew was arrested for stealing L112 W. '35-th St. taiicago.
tai apsvarsto dr-jos reikalus; 1 pamazgomis. *Tik kunigai ir' paprastai malonus ir patrauTurtas virš $7,000,000.00
nauskiene, o rast. p-lė Mar.' tas kurios labai sulenkintos. a cow, tlie Swede for steaHng
mat tą diena buvo "Draugo*'
kunigai, daugiau nieko nemi kianti. Pirmutinis amžinuoju Erenzaitė. Sąjungietės visuo Ar jie nelietuviai, ar jie gė a horse and tire Irisninan for b =
piknikas.
nėjo. Net biauru buvo kiaušy, nariu įsirašė gerb. klebonas. met prisideda ir veikia su di- disi savo gražios lietuviškos stealing a wagon.
LIETUVIAI ADVOKATAI
Tarp kitų dr-jos reikalų tis. Katalikės moterys jam Tėvelį uoliai pasekė ir vai .fžiausiu pasišventimu Bažny
"Weir', said the judge, tur
pavardės? O jie vadinas Lie
0057
aptarta dr-jos piknikas kuris gerai atšovė, tai tik nabagėlis keliai.
čios ir tautos labai.
tuvos Vyčiai, savo tautos kar ning to the Hebrew, "where
įvyks ru'gpj. (August) 12 d. H dairės į šonus, kad su kiau
did you get the cow?"
K 1) Gerb. kun. Juoz. KasaŠtai kad ir pažvelgsime į žygiai!! Sunku atsistebėti.
U
raportų pasirodė kad jis bus šiniais negavus. Ant galo, žino kaitis, $35; 2) Mar. JovaišicI have had it since it was
pereitos
savaitės
darbus Ktar ir kodėl.
pasekmingas, nes gerai jau y- nouia, bambizas atklarė " dan nė, 3) Uom. Bobickaitė, $35;
a calf", was the reply.
"Draugo" piknike, kiek jos
ADVOKATAS
Kur dingo nemažai tų darra išgarsintas, ir prisirengta. gaus vartus'' ir įleido savo 4) Mar. Umilaitė, $35; 5) J.
"WĮiere
did.
you
get
the
Yiaurmiestij Oflsaa
dirbo! Prieš piknik* josios dir hnoįok
kurfe tiek d a u g dirbo
Room 1726 CMcago Temple Bldg
Piknike bus duodami žiedai, j>asekėjo sielą.
horse!"
he
asked
the
Swede.,
Kančis, $35; 6) Jnzė Paliulio- bo nevien
7 7 W , Washingtx)n S t ,
nevien dienomis, bet ir Katalikų Vienybėj ir paskui
tiems kurie išbuvo dr-joj ne' I ^ e liad it since it was a
Pusėtinai žmonių dalyvavo nienė, $35; 7) Mikas Kulnis. naktimis. Jos nepasitenkino
0FISA6 CICERO
Pakrikštijus ją į K. F e d e r a a i - I ^ M w a s the reply of the
sirgę 10 metų.
1505 So. 49-th CouPt
laidotuvėse. Mat, sako, senas $35; 8) Valer. Kulbienė, $35; prikepti, privirti įvairių įvai-?
Paaedėllo, Seredo Ir Petn^Čtea Tmk.
jos Chic. Apskritį? Nematyt,g w e ( į € '
Tol. Cicero 6048
Seimui įnešimai.
Ciceros gyventojas, reikia va 9) Mik . KieioBaičiutė, $35; riaušių "migdolų", bet jos
nei jų pavardžių tarp dabar
"And Patrick, whefe did
Taipgi rengiamasi prie K a t. žiuoti į kapines. Tokia jų ir 10) Teresė Dfcndfefae, $35; 11) taipgi padarė labai skanaus tinių K. Federacijos darbuo
you get the wagon!" asked T IeL
Fel. Šlapelis, $50 boną ir 12) naminio alaus kuriuo visi gė
; Dearborn 9061
Federacijos seimo. Nutarė sei katalikystė?! '
tojų.
the judge of the thief.
Čepienienė St. $35. Ir 25 rneti- rėjosi. P-nia Virbickienė kele
A. A. S L A K 1 S
mui pateikti rezoliucijų, kad Jau sveiksta.
ADVOKATAS
"Oh, your honor, IVe had
niai.Įsteigtas skyrius. tMrm.— tą dienų atsiprašė net nuo Ką veikta.
Centro valdyboj butų tik
Ofisas vldnrmtestyje
it
since
it
was
a
wheelbarCHICAGO
TE>rPLE BUTLDIlfO
Pet.
Saikus
kiek
jau
svei
Ką
veiktų
Holstričio
šmugel
cerb.
kun.
Juoz.Kasakaitis,
darbo, kad kuogeriausiai privien lietuviai — Amerikos pi
77 West Washlngton Street
Room 1726
liečiai. Valdyba tapo {galiota kesnis. Girdėtis, kad daug vice-pirm. tT. Beleckas, rast.— siruošus prie^pikniko ir atsi- riinkai jei telefonų ir kitokių row". — Our Dumjb Animals.
•
•
l
a
n
d
o
s
•
ryto iki i po platu
Namų T«l. Hyde -Park t«»6
pagaminti rezoliucijų, ir jei geriau jaučiasi. Ačiū Dievui, Teodor. Palnikis, ižd. — P. lankusius į restoraną puikiai direktorijų nebūtų! Kaip jie
tada prieitų prie žmonių siū B B B B DOSDOBnOBDBB
•
matys reikalų, galės pridėti nes dar jaunas ir gabus žmo- Pi kūnas; M. Kičidnaiciutė, pavaišinus.
lyti
savo
prekes!
Amerikonas.
varg. Šokelis. Skyrius įraši
dar kokių naudingų įnešimų <«us.
Girdėjau^ Aušros Vartų par.
fCicilikų
patriotiškumas.
nės narius ir rinks prenume choras f kviesiąs Sąjtmgietes
seimui.
OF THE STOMACH
Cicilikai naujienieeiai davė
CHORAS. — VAS. MOKYK ratas.
dirbti
restorane
rugsėjo
9
d.
Kodėl nevienybėj.
IfflEBBO n
ilDVOJtJL^AS
tm
LA. — PRAKALBOS.
Gerb. kleb. kun. J. Kasakai- Jų vedamas restoranas "Drau tikrą liudymą savo patriotiz
•m i t ^ i a*>
CANT ENJOY UFE
Cicero yra turtinga ant vimo
"Naujienų"
piknike
rugp.
eiui, klier. Vitkui, visiems na go" piknike visiems labai pa
with a tore, toar, bloated itoinsako. Čia vra net 4 lietuviai
•ch. Food d o a not nourish.
5 d. Net jfceios "N-fcos" ap29 South La Salle Street
Labai gražiai gieda.
riams ir skyriui, tariu didžios tiko.
Paspartutas.
Iojtesd
it
u
a
tource
of
muety,
caiumf
n*nrn statytojai — kontraktoKambaiia 5S0
rašydamos saVo pikniką para
pains, bclcližag. <\rrrint*» ittd beadRochester, N. Y. — Miestas pagarbos ir dėkingumo žo
Telefonas Central AMO
riai. Jiems biznis puikiai se
achet.
šė,
kad
mėlyna
ugnis
pirma
džius.
IR SK) 4ft t O PAS 0HICA
t l The
Vakarais 3223 S. Halsted S t
kasi. Bet pro šalį viens kito turi 400,(XX) gyventoj*. Lietu
nušvietė
"Naujienos",
o
tik
should
be
aatafied
witb
nodung
lesa
Kun.
Petras
Kašelukas,
GIECIUS.
Telefonas: Tardą 4S81
praeidami dažniausia žvelgia vių yra apie 200 šeimynų. Jie
tban permanent, laatiag relief.
paskui Lietuva. Ir tai švietė
• • . • • • !
. • • • • • •
260 S. Main St.
1į The right remedy wfll act upon the
vilko akimis. O man vis skver- turi savo gražia niuro bažny
Lietuva ne kam kitam kaip
PI>II*/I of the ftomach, etmeh the blood,
^Vr
laukiame
kun.
fr.
Kemėšio?
čią,
kelių
kambarių
mokyklą
Amsterdam,
N.
Y.
baisi mintvs: tik kur vienybė
aid to catting out the catarrhal poaooa
del biznio, 'žaidimui ant žmo
J.P. WATTCHES
iv
svetainę.
Yra
keletas
veik
and rtrengthen every bodSy funetioo.
— ten galybė, ir savieji pas
Sulyg L. D. K. S. Centro nių patriotini $ jausmų, kad
La w y e r
IĮ The large number of people who
lių
katalikiškų
draugijų.
Va
DARBAI
GERAI
EINA.
UCFITJVTB
ADVOKATAS
savus.
skelbiamo 'prakalbų maršruto patenkinus tuos žmones suva
bare (UcceMfulh/ uied Dr. Hartman'i p
Dfen.:
R.
614-S16-U7
lf.
sarinėj
mokykloj
mokina
famous medicine, recommeoded for all
boro Str.
Tel. Randolphl 6ŠA4
"Darbininke'^
įžymus
visuo
žiavusius
į
pikniką
pas
ku
Bambizas pas laisvuosius.
catanhal otodkiou, offer the ilnmpal
V a k a r a i : 107S8 S. Wabash h
klierikas Vitkus.
Keuosha, Wis. ~ Čia dar menės darbuotoja*, lietuvi'] riuos gali ir būti Vfrck tėvy
poadble eodonement for
Roseland
Tel. Pu 11 man 6S77
Rugpj. 6 d. tapo palaidotas
• • • • • • • « — ^ w ~ » » .i M » • i • mim m m
Choras, taii angeliškas visais bai eina gerai. Darba dienomis amerikiečių darbininkų tėvas nės meilės ir paskui, kad ne
"laisvas" žmogelis nuo 48 et.
žvilgsniais. Labai gražių ir iš ir naktimis. Daug privažiavo y\xn. F. Kemėšis, atvyksta Chi tiksliai ant popieros pasigyt
Žmonės kalba, kad kunigų
S. W. B A N £ S
IN
SERVICE
FIFTY
YEARS
iš
kitų
miestų.
Rendos
bran
lavintų balsų turi merginos ir
cagon rugp. 16 iki 20 d. su rus, jog pas juos tėvynės mei
ADVOKATAS
• • — • M M M M H M I M •luiimuillllllll
IHmMBIMMIBIfMag
79
W.
Monroe Street
vyrai. Giedojimas grigorianiŠ- gios ir negalima namų gauti. prakalbomis L. D. K. S. reika lė tai antraeilis dalykas. Ir tai
TABLETS OR LtOUfO
Room 904 - Telef. Randolph 9909
SOLO CVERYWHERC
kas, švelnus ir malonus au Net ir ant pardavimo mažai Jais. O Chicagoj negirdėti nė dar geresnis pasirodymas, ne
Vai: Nuo 9 ryto iki 6 po pieta
Vakarais:
S90S 80. Halsted Str.
sims. Yra solisčių, kurios puo tėra, nes naujų namų mažai šnibždėjimo apie tas prakal gu galima tikėtis iš socialistų.
Telef. Yarda 1919
•
Chicago.
stato.
Kontraktoriai
sako,
kad
bas,
apei
kokį
prisirengimą
Proletaras.
šia ir įvairina giedojimą. Tu
Gydytojas ir Chirurgas
"Hj^ » » » » » » • • • • » ! » » » » » ! » » »
medis žymiai pabrangęs ir prie jų. Nors L. D. K. S. ry
4 6 3 1 8 . A s h l a n d Ave-5 rėtų iš šio choro pasimokinti
A . MkAiikvrCZ-Viditfeiie
darbininkų
negalima
gauti.
tiečiai
darbuotojai
gan
igno
Tolimoj
Anglijos
valdomoj
tikrai
bažnytinio
giedojimo,
Tel. Yards 0994
t
*Taigi su šeimyna atvažiavę ruoja mus, bet1 mes chieagie- Papua šaly, mokama bonusai
chorai
mėgstantieji
trukšminOfiso Vai.:
*
negali gyvenimui vietos gaut. čiai ir apylinkės darbininkai motinoms turinčioms keturis
101 S. Halsted St
8—10 v. ryto. 1—3 ir 7—9 v. gą, modernišką bei protestoKampas 31 gatv§
P I R K t l , PARDUOTI AR MAI
v. Kedėliomis: nuo 10 v. ry riišką giedojimą, kurs labiaus Kenoshoj dirbtuvės daugėja. negalime ignoruoti gerb. kun. ir daugiau vaikų.
NYTI
VISADOS KREIPKITftS
hone Yarda 1119
Oras gražus, vasara vidutinė
to iki 1 vai. po pietų.
PAS
MUS.
T A S JUMS B U S
tiktų teatrams, ne katalikų
Viename ofise su
ANT
NAUDOS.
— nei perkarsta, nei salta. • * » * * • • » » » » » .
» » • •
- • • • - >
Dr. J. V.
Van
i»»fc • » < » » » » •c
bažnyčioms. Garbė RochestePain».
Lietaus Dievas duoda kiek
Tel. Houlevard 0537
rio Chorui ir jo vadams, var
Sąžiniškas pa
reikalinga. Apylinkėj javai
tarnavimas
prie
gom juokeliui ir gerb. klebo
^gimdymo.Vlaokl pa
gražus.
Rėmėjas.
Iki
šiol
mes
amerikiečiai
neturėjome
žaidimų
knygos
patarimai dykai.
nui.
Valandos:
nuo
7
ryto, iki i \ n no
iš kurios būtume išmokė tinkamų, žaismių. Štai, dabar ką
6 iki P YSI. rakare.
tik gavome j$ iš Lietuvos kurioje yra 102 įvairus žaidi
1707 W. 47-th St.
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V. W. RUTKAUSKAS

PE-RU-NA

Dr. Maurice Kahn
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RUŠERKA
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Dr, A, Račkus
IŠVAŽIAVO

Telefonas Boulevard 193t

Dr.SA Brenza

I

4808 So. Ashland Aveirue
Chicago. TU.
Va!.: 9 ryto IkT 12 piet: 1 po
p i e t iki S p o
9:30 v a k .

piet:

6:30

vak.

Kolorado ir Havvaii

Iki

Salas

• • • • • » » • • » » '
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Dr. AK. Rutkauskas

Sugryz

GYDYTOJAS IR CBORCRGAS

Rugsėjo 20 d, 1923

4442 So. Western A ve.
Telef.

Lafarette 4148
«

M . CHARLES SEGAL
Feifcėiė a»Vo ofisui po numerio
4 t l 9 SO. ASOLAHD AVEKUE

SPECUALISTAS
Džiovu. Motrru Ir Vyrą L%u
• a i . : ryto nuo 18 — I I : nuo S—8
po plotų: nuo 7—8:88 vakare.
NoMllomta: l t iki 1.
Telefoną* Drerel

'Telefoną? S e e l e j 7438

Dr, I. M, Feinberg
Gydo specialiai visokias vyrą ir
•xn<oterų lytiškas ligas.
2401 Madisou Street
Kmmry. Western Are. — Chicago
Valandos: 2—4 po piatų 7—t v a k . |

NORĖDAMI

Ž A I D I M Ų KNYGA.

Dr. Marya
Dowiat-Sass

Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 6
iki 8 Tai. vak. Nedėliomis nuo 8
lkl 2 vai. po pietų.

II

' » • » • »
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Dr. A. J. B e r t a š l u s
(Bertash)
GYDYTOJAS m CHIRURGAS
34«4 So. Halsted Str.
Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak,
Residenclja
3159 So. Union A ve.
Tel. Bool. 5913
Tel. Yds. 1999
M,

• • • • '

• »••••

. . j

RezldL tel. Van Bure n 0294
Ofiso tel. Boulevard 969S

Dr. A. A. R 0 T H
KL'BAfl GYDYTOJAI fcr
CHlKURGAfl
SpecteHataa Moteriška. Trrtšk*
Valko Ir rbaj cfcru«flk« U f 4
Ofisas: Satn 8. Halsted St,
irai.: 14—11 ryto: S—• pa
pUt, T—trak. lfad. 1 9 — l f 4.
Ros. 1139 Independenoe Blvd
CTI9HP0.

CHICAGOJ
WEST SIBĖS ŽINELĖS.

Piknikas vargonų naudai.
Westsaidieeiai
nusprendė
butinei įsigyti naujus vargo
nus Aušros Vartų par. bažny
čiai. Todėl įie sujudo visokiais
budais rinkti pinigus naujų
vargonų nupirkimui. Vargo
ninkas Kastas Sabonis su B r.
Vladu kolektuoja po parapija
pinigus. Kaip girdėti, jiem va*
jus labai gerai sekasi. Geros
valios žmonės labai prijaučia
ir supranta vargonų m&ali»-|
gumą, todėl aukoja šimtines,
penkdešimkes ir panašiai.
Štai, rugsėjo — Šept. 9 d.
National darže Ei ve reide, ifl.
111. įvyks milžiniškas piknikas
vargonų naudai. Tame pikni
ke bus ir koncertas. Dainuos
įžymiausi solistai bei solistės,
bet kas įdomiausia, girdėjau
kad p. Kastas Sabonis dai
nuosiąs medyje ar ant medžio.
Tai tas bus foiskį įdomu!!
Prisidėti prie šio pikniko

U mmjm. m. •.•JS_P mmsmmmmsemanmatstmai

mai. Šie žaidimai labai tinkami žaisti išvažiavimuose,

809 K. 351b S I , ChtofO

piknikuose ir įvairiuose pasilinksminimuose. Taigi labai

Tel. Boulevard «611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
•
Parduodam Laivakortes. •

pravertu kiekvienam tokią naudingą knygą įsigyti.
Kaina tik
60a
"DĖATOAS" 1PUB. CO.
2334 South Oakley Avenue
Cliicago, 111.
}»~^^»»»*»fc»-»«»»»-

n Rezidencijos Tel. Bronswiek 4887
Dr, 6. YUCIUS D. 0. Ph. C.
OHmoPRAcno GYDYTOJAS

• II

Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; 5-8 P. M. Srentad. 9-12'
1579 MHtvaukee Avenue
Kamp. Robey Ir Worth A ve.

LIETUVIAI GRABOĖIAI
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Didžiausia Lietuviška Krautuve OhicaĮej
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I Telefonas BooleTard 41St

A. FIlSlTSmiS

,-v»tk*

Graboriua
Patanmajtj laJdototėse
T*#>
tumėse, krikgty-»
nėe ir
kftoose)
reikaluose. Kai-*
aoa
•oa. |

|S07 Autam A Ve. Chicago.
PEARJ. QŪEEN
a « » .

Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, &ur kitur taip
negausi. Mašinėlių laiškam.* (frakuoti ir ofiso dar
bams'y ra naujausias mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šiiubinius ir deimantinius; gi*wmfonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusišku ir prūsišku iŠdirbyserį. Ba
lalaikų, gitarų k* smuikų, kokių tik reikią. Dirbame
visokius žejkius draugystėms, tJaįsome laikrodžius
ir nruzakaliskus instrumentus ataikaneifti.
Tai^n užlaikau pilna eilę optišku dat^kų.

Hkepoficm P.

4632 Si.

Kazta^ški ai

U8h»J®r -
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8. D. LA0HAWICZ
LIETUVTS eRABORITJi
SS14 W.
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Patarnaoja la^otnTėsa kaopituftcale maldiia
ictl. o mano 4arba bnaita
neoUntt.
TeL OMMal MTi
a L i. Į r h a

Į * m mm m m m « W »~W >• m mm m —<

Tel. Lafayette 42M

PLUMBIN6
Kaipo lietarys, lletaviams
dos patarnauju knogerlauala.
M. TCJ&KA
SM8 Wes* IS-m S t n e t
i i • a • • mmmmmmm^mmmmmaasmm
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CHICAGOJE.

Vienai minutei sustos mieste
judėjimas.
į
Mirusio Prezidento Hardi
n i o laidotuvių dienoje, ty. ry
toj,
Chicagoje
bus legalė
šventė. Bus uždarytos dirb
tuvės, krautuvės, bankos, mie
sto ofisai ir kitos viešosios įstaigos, lygiai kaip sekmadie
ni arba kitomis nacionalėmis,
šventėmis.
Miesto autoritetų parėdy
mu per vieną minutę, ty. nuo
3:00 ligi 3.OI po pietų, visa
me mieste bus sustabdytas vi
soks judėjimas.
jTai visa mirusio Preziden
to Hardingo pagerbimui.
Nes rytoj jo kūnas bus lai
dojamas Marion, |0. Laido
tuvės įvyks kaiptik 3.00 po
pietį).
VAIKUS UŽRAKINA IR
EINA DIRBTI.

lietuvius taip draugiškuose
Prižadėjo vi
8 vai. vakaro vedėja, V« A. vakaruose.
Galnaitė, mandagiai paprašė suomet būti prielankus lietu
vakarieniauti. Einant už stalo viams.
garbės
pro
S p. Vitkauskaitė skambino mar Turėjome
!»• •»»»»»»»•>• • • • •
W » » « y
ša. Stalas buvo ilgas, per vi gramoje turėti p. Kastą Sa
našlė, dangiaus miliono dole są svetainę, (žmonės vos til
bonį. Jis padainavo keturias
rių paliko įvairioms protes
po) puoštus, daug gyvių geliu dainas: "Kad širdį man skautantu įstaigoms. Dėlto, Chiant jo pridsta. Krėslas, kuria smas", "Saulelė raudona",
cagos angliški laikraščiai ir
me sėdėjo mūsų solemnizan- "Tu mergytė apsigausi" ir
aukština mirusios filantropi
tas ~ gerb. kun. A. C. Martn- "Moterų širdelė". Jam pianu
nius darbus.
kus, buvo papuoštas tikrai ar- akomponavo p. J .Satiris. Vitistiškai. Nupintas vainikas s į rūgsta klausyti jį dainuoLIETUVIS PAŠOVĖ ' B O 
iš gyvų raudonų rožių, buvo jant, o town-of-l ak iečiai la
SUS"
taip didelis, jog kUn. Martin- biausiai. Dėkingi esame p. Sa
•
kus jame įsiteko. Vakarienė boniui už atjautimą, malonu
Esąs cicilias ir sulenkėjęs.
buvo gera. Šeimininkės man mą.
Rugpj. 7 d. 6:30 vak. Hart, dagios.
Paskutinis kalbėjo pats gerb.
Sfhaffner & Mara kompanijos Programa.
kun. A. C. Martinkus. Sykį
du "bosai" važiuodami LinGerai užvalgius prasidėjo' rašydama pavadinau jį humo
eoln Beryyn gatvėkary, tapo
programa. Vedėja trumpai pa ristu, nes jis visuomet suge
gal ir mirtinai pasauli,
ba būti linksmas ir juokdarys,
m, v u
4 1 V L vr i .aiškino vakaro tikslą, jog yra
Tuo soviku yra Albert Nark
,
- .j ir rimtas. &į ąvkį jo kalboj
r i . .
.v v *
vardadienio vakaras, su atsi- reiškėsi širdingumas, dėkin/4
XT ,
(A. Narkevičius)i
gyvenąs (
' \
gumas.^isiems dėkojo už su
8
w,a
n su
eS
draugija
nespėjo
anksčiau
m
m
A
J
b
a
n
y
Ave.,
Chloro,
f
*^"
"*
™
™*
IR.
teiktą -užuojautą, ypač Amž.
rengti.
Mat tą vakarą tapo atleis
P-lė Z. Jurgaitė pasakė de Rož. dr-jai. Pasižadėjo daug
tas iš darbo, tad ir pasiryžo
klamaciją "Linkėjimai", bai ateity pasidarbuoti. Baigiantis
darbdaviams atsilyginti.
gdama žodžiais: "Buk tautos vakarui tris sykius sušukta:
Kaip girdėtis A. Narkevi
žiedu, kunige Antanai bran Lai gyvuoja kun. Martinkus
čius paeina iš Lietuvos, jo tė
j
gus" ir įteikė jam gyvų bal ilgiausius metus!
vai gyveną Šiauliuose.
tų rožių didelį bukietą. De- t Senai buvo toks gražu§, pui
Amerikoje išgyvenęs apie ] a k l a m m ? i j a ^ o gražaus turi- kus vakaras mūsų kolonijoj.
metų, ir jau nenorėjo prisipa nio, gi p. Jurgaitė savo malo
Tvla.
žinti esąs lietuviu, taipgi yra niais gestais — akcentais įgerąg; eicilikų ir lenkų rėmė sodino ją klausytojų širdys- SUGRĄŽINKITE " DRAU
jas. Daug turėjęs vilties "maGO^ PIKNIKO TIKIJU
na.
ruškoje Rusijoje".
Rep.
TUS.
P-lė Vitkauskaitė skambino

Mrs. J. Leonidis, telefonisė, 4531 N. Clifton ave., savo
ta vaiku 3 ir 2 metų, užraki
na namie ir pati eina darban. PAGERBIMO VAKARIENĖ.
Vakar
kaimynai išgirdo
verkiantį vyresnį vaiką, kurs
Town of Lake. — Liepos 29
buvo užsilipęs ties lango sti d. Davis Sąuare Park svet. jklu.
Buvo baimės, kad vai vyko vakaras, kurį įrengė Am.
kas savo sunkumu išlauž sti Rožančiaus dr-ja, pagerbimui
klą ir iškris nuo antrojo auk savo dvasios vado gerb. kun.
što.
A. C. Martinkaus.

S

Kaimynai pašaukė policiją.
Užrakytos durys išlaužtos ir
abu vaiku
paimta policijos
nuovadon.
Mrs. Leonidis tvirtina, kad
niekas neturi teisės
atimti
nuo jos vaikus.
Gi ji turi
uždirbti vaikams duonos.
400 AUTOMOBILIŲ AUKŲ.
Tai baisus Chieagos rekor
das.
Tiek čia automobilių
aukų nuo sausio 1 ligi rugpiučio 8 , 1923. Kiekvienai die
nai išeina kuone dvi auki.
Tam tikri autoritetai dar
buojasi pravesti ir įgyvendin
ti įstatymus, kurie patvarky
ti} visus automobiliais važinė
jančius.

piano solo. Šį jaunutė muzi
Likusius^JiepaiM uotus "Dr
kė turi didelius gabumus*. Kal- augo" pikniko t$$ietu& praSo•
bėjo elektros,inž. A. Žvirblis. | I|JC s u g T ^ i n t i ateinan<%me K.
Jis pažymėjo, jog nesenai ^ar į Ketleracijos susirinkimą arba
esąs šioje apielinkėje, bet i a u | p r i e g Misir įiikiirią* nes norimo
teuka džiaugtis kun, Martin- -greitu laiku suvesti sąskaitą
kaus,veiklumu. Jo veidą mato kiek liks pelno.^,
bemaž kiekvienoje draugijoje.
PikniS) rengėjai.
P-lė Z. Jurgaitė dainavo so
žaidė.
: .
_ > lo "Somewhcre a voice is eal,r
* Apie 6:30 v. v. žmonių jau l i n g i r "Pamylėjau vakar".
buvo prisirinkę gan daug. Vi Pianu akompanavo p. Vitkaus
si draugiškai kalbėjosi, juoka kaitė. Puikai išėjo. Iššaukta
vo. C,alų gale, vadovaujant p. antru kartu.
Kalbėjo p. Nickles, Davis
M, Mikšaitei, gražiai žaidė.
Besilinksminant atsilankė ir Squarc Park užveizda, Pirgerb. kun. A. C. Martinkns. imausiai jis pareiškė^linkėjiFisu buvo labai laukiamas, j mus gerb. kun.'A. C. Martinmaloniai sutiktas.
'kui, paskui džiaugsmą mataut

Westmoreland
Countr?
klinbo golfo lauke
užvakar
žaibas užmušė 10 metų vaiką
ir keletą golfininkų smarkiai
supurtė.
-

Kims smarkiam lietui, dau
gelis rusių užlieta Chicagoje.
———

i-

Nesenai Chicagoje mirusi
milionierė Mrs. McCormick,

TOWN OF I^AKE. — Teatrališko
kliubo "Lietuva" mėnesinis susirin
kimas jvyks ketv. rųffp. 9 d>, 8 vai.
vak., Davis Sąuare pnrko sVet. Visi
nariai-ės susirinkite.
Valdyba.

PAIEŠKOJIMAI

119 Temple St. Nashua, N. H.

PARDAVIMUI.
AUTOMOBILIUS
PARDAVIMUI 5 pasažieTiu auto
mobilius; 6 cylinderial; visi 5 tajerai
beveik nauji; mažai vartotas bėga $r atrodo kaip naujas; parduosiu
už $4 50. Atsišaukite pas
JoM-pli

Viislik<'uii/

4034 Arrrer Avo.
DMtr.IMNhll

< hlcago. IU.
ŽMOGIT

PROGA

Korthwest kampas Maplewood Ave.
»ir Marąuette Koad Blvd., 331123.
Ccriausias pasiūlymas laimės.
PATBJCK & MOREAU
2627 West 63r<i S t r.
Kampas Talman Ave.
Telefonas Hebubli< 6300

- Dienoj Laidotuvių

Pradedant subata Aug. 11 visi banko reikalai hu>
atliekami po numeriu 814 West 33-rd Street laikinoj
vietoj kaip jau buvo pranešta.

*~ LITTLE JULIUS SNEETE1

Valandoe: nuo • ryto lkl
geredomls nuo 4 iki 9 rakar«.

OhirnrgM
IBM
•al»nd««: l t lkl I S ryt«: 1_ •*•
po pltų:
I Hd t

Viršminėtiems namams nereikia l u
rėti visus pinigus galima gauti morglčius lengvais išmokėjimais. Ateikite
diena ar vakarais pas

BRIGHTON REALTY CO.
4034 Archer Ave. T[prie California Ave.)

9107 So. Morgu Street
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1900 So. Halsted Str.
uit
vai.: 16 ryto iki 11 po
I Iki 7 vai vakaro.
• M 1 lkl 4 po plotu
4 l t S Archer Ave.
ToL Lttfayotto • • • •
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• • m m•»•*•••m
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DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3903 South Morgan Strwt
Gklooco. HL

a]

sir
* v

is
Tol.

Blvd

1461.

Dr. V. A ŠIMKUS

\ v>
be,
Ve
1<v

ui

Dr, M Strikol'is
Lietuvi*
ir CHIRURGAS
4601 So. Ashland Aveoue
Tel. Boulevard 7824)
VaL: 2 iki 4 Ir < iki I
Ned. 16 iki 12
6641 SO. AJbany
T e t Prospect 1626
Val. : pagal sutarti.

tla
tik
m<

v'u
ia

Remki,be tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Drauge".

How to Make a
"Station-to-Station" Call
IS patarnavimas yTa tokis pats
'kaip ir čia ant vietos kad šauktum.
Nežinant numerio 'station to station*
šaukimas gali būti padarytas pa
duodant firmos ar šaukiamos ypatos
vardą, pavardę. Žemiaus paduodama
pavyzdžiai kaip galima 'šaukti "station to station".
jo

Call "long distance,^ then say:
"This i s Main 1234, John Jone* speaking. I
w l s h t c make a station-to-station call t o
SpringfieM, l l l i n o i s - M a i n 3099" o r -

72 West Adams Street

BT&AKBI

•

DR. A. L. YUŠKA

Iškalno

Dubeltavi Profit Sharing Kuponai duodami prieš 10:30 ir po 3:30
pietų.
t
»

-

SS15 So. Halsted Street
Valandos: Nuc • 9 lkl J diena, N u o
i
7—9 valti
Nedėltomls 9 iki 12 dieną.

BIZNIS

• 'J'1-iiLi-..'J1 . : ; j , ' " j ' . —. . « • - .' '

i

Dr. M.

PARDAVIMUI vteno pagyvenimo
muro namas 5 kambariai; su gasų,
elektra, maudynė Ir kiti parankiniai;
namelis yra statytas prieš kare pa
gal naujos mados; lotas 0 pėdų plo
čio; randasi apie 10 blokų u i Kedzie
Ave. Kaina $4,500.

GRAŽI

ELECTRIC SHOPO
".".iJBl'^J^''

LtotiTl« Gydytoja Ir

PARDAVliiUI t augš(ų namas 2
j
flatai po 4 didelius kambarius; su i * ^
maudynėms, gasų, elektra Ir kitais f II—
parankumaisinamas statytas 7 m o 
tai atrodo labai gefrai ir randasi Brighton Parko lietuvių apgyventoj vie
toj; kaina $7,800; tas yra tikrai s e 
ras pirkinys ir yra vertas pamatymo.

1

Pašauk Randolph 1280
C0MM0NWEALTH EDISON C

*Si.'

DR. P. Z. ZALATORIS

{<•»••••»—*»••••*»'

58x125 N. E. kampas Maplewood Ave'nue ir Marquette Rd. Blvd. arti ftv.
Kazip\iero Vienuolyno. Tikras bar{j-enns už cash JL* turi būti tuojans
parduotas. Tiesiai paaoikuosiu.
PATRICK * MOREAU
/
2627 Wmt 63r<l Str.
Kampos Talman Av«\
Telefonai Relmbllc 6300

Prijungiamas prie
bent kokios elektros
šviesos tuojaus pa
jusi vėsulna. Geriau
siu
išdirbiniu po
110.00
ir_ daugiau.
Lengvais
mėnesi
niais,
išmokėjimais
Ir tiktar

Mušu Bankas Nebus Atidarytas

UNIVERSAL STATĖ BANK

IMOKI^KIT VIFIN'A TŪK
STANTI nupirksi 2 flatų mu I
rįnį namą 6-6 kambariai su
visais įtaisymais, garadžius.
Kaina $H,500 mainysiu ant bu("ernės, grosernės, priimsiu lo
tus 'įmainai Kreipkitės
C. P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted Str.
Phone Blvd. 9641

Užsisakyk telefonu
ELEKTROS FEN'Ą

Petnyčioj Rugp. -- Aug. 10 192a m.

Blvd.

NAMAI

PARSIDUODA bnčerne ir g.oearnė su naujausiomis jtaisomis ir labai
geroj vietoj. Biznis išdirbtas per 20
metų apiryventa lietuviu, norintiems
g-era proga gulima pirkti su n»|,u.
Kreipkite* šiuo antrašu:
314 Kensin^ton Ave.
Ro^elomd

"N

TeL

LfUTu vis DBarnaTAB
\ 4H9 0O.
AVKHult
mm AftlTIiAIlB
47-tos Gatvės

TARDAVIMUI 3 aujęSti; muro na
mai; statytas 8 metai atgral pd^ral na u
jos mados; 5 pagyvenimai ir Staras;
aržuolių ištrymuotas pagal naujau
sios naados; karšty vandenių šildo
mas; raudos neša $345 j mėnesį; na
mas randasi ant Halsted gatvės ppie
> mas ranaasi ant tiaisiea gaives ppi<
v
A Š M a r ė Bu< *inskienė
p a - i 38-^los; geriausia lietuvių biznio vie
ieškau vyra Leono Bnčinskio, ta; kaina $30,000; apie pusė ar dau
giau turėdamas gali pirkti.

paeinančio nuo Panevėžio.
Prašau atsišaukti šiuo adre
su:
KUN. P. DANIUNAS

Lietuviai Daktarai

Dr. C. Z. Vezelis

Ag Anielė (ifi Maraeų) Ltužinienė
paieškau savo bfrolio Vincento Marazo ntto 18 metų gyvenančio Aurora,
111. — Meldžiu atsiliepti ar pranešti
man jo antrašą — Ačiū.
ANIELE LIUŽINIENE
4 Artli St.
Anisjerdam, JT. Y.

ir nejausti visai karžčlo turėdamas elektros vėdyklę (fun). i*4gu tavo namuose, krautuvėj ar offise yU-a elektros šviesa. Kai
nuoja labai įnašai. AJ vėdyklė tau tarnaus ilgus iruetUs.

Pagerbimui WARRĖN G. HARDINGO

BŪČĖRNE UŽ P U S ? rtAIN 0 6 arba priimsiu partnerį į
biznį. Biznis daromas suvirsiu
šimtą į diena. Nemokanti iš
mokysiu biznio. Priimsiu na
rna, lotus, ar saliuna į mainus.
Kreipkitės
0. P. SUROMSKIS
3346 So. Halsted Street
TeL Blvd. 9641

DIDŽIAUSIA PROGA PIR
KIME NAMŲ.

Bet Gali Vešiai

.

PALIKO MILI0NĄ DOL.

CH1CAGOS VYČIV KUOPAI DOMEf.
L. Vyčių Chicagos Apskričio-įnėnegtni8^*«ykiu -ir prie^seiminlB, s u į m n kiniaa Įvyks Šeštadieny, rugpjiučio 11
d., Dievo ApVeizdos parapijos salėje
(18-th *fr Union Ave.) š i s susirinki
mas bus dideliai svąfrbus, dėlto viso3
kuopos prašoinos kuodaugiausil at
siųsti atstovų.
Nebetoli Liet. Vyčių 11-sis Seimas.
Chicairos Vyčių
kuopos
prašomos
gaminti naujų sumanyn»ų-įnešimų ir,
išdiskusavus juos kuopos sus-muoSe,
prašomos persiusti Apskričio pirmi
ninkui (Ig\ K. Sakalui, 4456 So. Tal
man Ave.), kuriuos Apskričio komi
sija subendrins įr patieks prięšseiminiaiu Apskričio susirfnkimui.
L. Vyčių Ch. Apskričio valdyba.

Negali oro patvarkyti
sulyg savo noro—

6uv. S. V. Prezidento
ŽAIBAS UŽMUŠĖ VAIKĄ.

D D A II C A | U 4 i
r n A P l L O m A l i

Vakarienė.

CHICA GOJĘ
GEDULYBĖS DIENA

Ketvirtadienis Rugpj. 9y 1323

R A TT O A S

po

••Thia Is Austin 4824, Smith & C o . , G e o r g e
Smith speaking. I wlsh t o make a stationto-station call t o Rockford, Ili.-Spauldlng
MachineCo."or—
M

Thta k Bdgewater 28*7, Miss Mary Scott
speaking. I w i s h to make a station-to-station
call t o Centralia, 111. - Residence of Vv'illiam
Robinson."

šaukUnas padarytas kaip viršum nurodyta > u s skaitHuojamas kaipo "staUon to station." Katoa už telefoną
skaltliuoiama nuo tuo lAiko kaip' anam ga4f llnijoT^tsakoma.
Visi tokie šaukimai atsieina apie 20 nuošimčių maliau
nesu "person to person" taukiniai, Išimant te.efono saukima kuris butų mažiau kaip 25 centai.
Prityrimas parodo, kad daugrumoj atsitikimų Saukiant
"station to station" tasai pats žmogus "afc»ko kurio no
rėję! arba jis tuojaus surandamas to kuris -atsakė tele
foną. T a n k a i pasitaiko kad nedaro skirtumo. ku*is atsa
ko tą pat) dalyką galimair tai y palai pranešti.

ILLINOIS BELL TELEPHONE
COMPANY

S!<

