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JAPONUA KOVOJA PRIEŠ- JAPONUA TURĖS MILŽI
AMERIKONIŠKA PRO
NIŠKA AEROPLANĄ.
PAGANDA.
Greitumas bus 248 mailių
valandoje.
Kai-kurie elementai mėgina
daryti nesmagumų valdžiai.

CHICA60S PRIMA DONNA

COPEXHAGEN,
Danija,
TOTvYO, birž. 19. — Kuo birlž. 18. — Pirm poros me
NETVARK, N. J., birž. 19.
ne visoj Japonijoj priešame- tų vokiečių aeroplanų dirbtu
•— " F r i a r s of Atonement
rikoniška propaganda plinta, vė Rohrmache įkūrė čionai
(Atpildos Vionuoliai)" įstai
valdžia tą propaganda kovo šaką. kur turėjo but gamina
gon, Graymoro užsidaro bu
!
ja, bijodama* tarptautinių ne mi komerciniai ir pasažierivęs pravoslavu (stačiatikiu)
niai aeroplanai.
susipratimų padidėjimo.
vyskupas Stophon A. Dzubay,
BET SOCIALISTAI TURI "VILTIES" ILGIAUS r
Tečiaus išpat pradžios im
kurs tomis dienomis reiškė]
Kad sulaikyti tą negeisti
TRIUKŠMAUTI.
,
ta gaminti milžinišką hydropaklusnybę Romos Kataliku
ną ir šiuo laiku kenksmingą
Bažnyčiai ir šion Bažnyčion
ROMA, birž. m — Vakar nizacijų vadai skatina darbi valdžiai propagandą, nam,ų planą .feponijai, japonų inžipriimtas.
*,, ^*1*M [paskelbtas pusot'icialis
pa- ninkus .užsilaikyti ramiai. . departamentas provincijų gu nierių .ir skraidymo eksportų;
Romoje ir kituose miestuo bernatoriams' paskelbė instru fprežiurojo.
Buvęs pravoslavų
vysku reiškimas socialisto Matteotti
Šiandie ta oro mašina jau
pas Bažnyčion
priimtas su pagrobimo reikale. »Tę parei se tik vieni kairiųjų ofcasios kcijų. '
Instrukcijose gubernatoriai pabaigta ir artimoj ateity Ims
Misiomis, kurias
celebravo škimą padavė Stefani agen-. įgav| studentai mėgino kelti
manifestacijas.
Tečiaus ir įspėjami bausti propagandis pasiųsta Japonijon. .
kun. P . Poniatshin 8v. Nika- tura.
Tai monoplano tipo maši
tus, kurie mfgina pabloginti
"Atsitikimas su, Matteotti tos nevyko.
lojaus rusinu bažnyčioje mieJaponijos santykius su Ame na. Turi ru Rolls-Royce mo
ste Yonkers.
Tos bažnyčios Į sukėlė didelį triukšmą publi•
Maršuoja Romon.
rika.
Su
propagandistais toru, kiekvienas 300 arklių
klebonu yra kun. Konsi. 'S. [kojo ir ypač palietį pati fa
Mašina gailės skris
šizmą. Tečiaus situacija kei 'Turbūt, apsaugoti Mussoli- švelnus apsiejimas, lie kitko, spėkos.
Rosvovics.
r valdži, \< ..pytir-M,! Romon j ^ . ^ W T i a ( t ^ s a n t o r i t o t % ti 400 kilometrų (248 mailių.)
čiasi ir publika aprimsta.
Kun. Poniatshin yra rusi
Atsieina .apie
"Kuone visi Italijos laikra r.tmaršavo l Valančiai fašis- žemina.
Liepiama guberna valandoje.
nu kataliku diocezijos
Siw.
Gali pakel
ščiai šiandie pripažįsta, jog ijų dainuodami savo kariškas toriams nebeleisti daryti jo 13:),000 dolerių.
Valstybėse administ ra t orius.
autoritetai atrado tikruosius v'ninas.
kių patriotinių
demonstraci ti 12 pasažieri,ų. . B e t nėra
Kun. Poniatshin priimti bu
fFar atsargos milicija.
tos pikt adarybės pėdsakius
jų, atkreiptų prieš Ameriką žinoma, kokiems tikslams ja
vusį pravoslavu vyskupą Ka
ponai panaudos tą oro maši
ir instigatoriai bus nubausti. ' J o s viršininkas paskelbė, •r amerikonus.
Nepaklus
taliku Bažnyčion gavo leidi
ną.
. *
Kaltininkai suimti ir jie ne. kad fašistai Romon atmarša- niuosius aštriai bausti.
mą iš Apaštalu Sosto.
vo ne valdžios saugojimui ir
• Japonai ekspertai monopla
prasilenks su bausme. >»
Graymooro
įstaigoje, kur
PJflA VALERIJA BRUČIENĖ.
tvarkos čia palaikymui. Nes Valdžiai nesmagumai.
ną priėmė ir artimoj ateity
buvęs vyskupas Dzubay šian Šalis aprimsta.
Mussolini vald&ia stipri ir ne
Kuomet Suv, .yalstyhės pra jo dalys bus sukrautos į dėBaigusi Italijoje Dainos Studijas, su didžiausiu pasi
die eina rekolekcijas, yra dau
.Toliaus pranešime pažymi reikalinga apsaugos.
vedė priešjajSonin} įstatymą, žes ir garlaiviu pasiųstos Ja sekimu dalyvavusi Šveicarijos operoje.
gyl# buvusių protestantu e- ma, kad premieras Mussolini
Fašistai atmaršavo Romon japonų tautos nepasitenkinir ponijon.
(Žiūrėk 2 pusi.)'.
piskopalų pryčerių,
perėju stovi už pilnąją teisybę.
valdžios liepiami
atiduoti mas ir protestas vie»ai reikš
sių Katalikų Bažnyčion. Ten
Atsistatydinusio
vidurinių atatinkamą pagarbą Abisini tas mitingais. Prieš tai val
NUODINGŲ SVAIGALŲ BOLŠEVIKAI VIS DAR EKS Prigorny pranėsp, jog nuo
jie gyvendami daro atpildą. reikalu ministerio vieton pas- jos regentui, kurs atvyko Ro- džia nieko netarėjq«
[praeito -rude-ns ligi gegužės
PARDAVIMAS YRA
PORTUOJA JAVUS.
(Taipat mon.
[staiga valdo Pranciškonai kirtas kitas asmuo.
31," s. m., Rusija užšieitiuose
.
ŽMOGŽUDYSTE.
Tečiaus po to šiandie kaiAbisinijos regentas bus pri
vienuoliai, kuriu
viršininku pamainytas visuomenės ap5 0 , 0 0 0 tonų javų Rostove pardaAiisi 2,794,000 tonų jakuriose Japonijos dalyse kaiyra kun. Paul James Fran- saugos generalis direktorius, [-imtas Bventojo* Tėvo audien
vii.
Tečiaus' Kymi ,dalis japusta.
kurie elementai
naudojasi! SPRTNGFIELT), 111.. birž.
I r pagal i aus areštavus įtaria cijon.
\ni dar neišvežta del geležin
proga sukelti .valdžiai nesma /19. — Illinoi s valstybės aukš
'Buvęs vyskupas
Dzubay mus, visuomenė tokia padėti
K ai-kuriose Italijos vieto gumų. Nori sukelti valdžiai čiausias teismas
išsprendė, • STOCKJIOLMAS, birž. 19. kelių vagonų trukumo.
pravoslavams vyskupavo Pit- mi pasitenkina ir šalis aprim se, kur. socialistai skaitlingesnuodingųjų — Maskvos laikraščiai pirRostovo ties Donu distriki r pačiai Japonijai kenksmin kad pardavimas
tsburghe, Pa., ligi gegužės 111 sta.
ni, dažnai jie mėgina sukelti gą situacinę?
Ivaigalų, kuriais
nuodijasi miaus ųepranešt), kad pietinei te 50,000 tonų jave pusta at
d.
P o to atvyko į Rytus,
Kai-kur socialistai kurstė triukšmo.
Bet tuo jaus. nu
žmonės, lygus žniogžudys'tei. Rusijoj javų derlius
šimet virame ore.
Tos rjųšies propagandą' tad
kad susijungti su Romos Baž- darbininkus sukelti streikus malšinami.
Beito visi nuodingų jų svai bus perpus mažesnis,
negu
valdžia
pradėjo
kovoti..
nvčia.
Taigi Mnssolini valdžia yra
ir .protesto demonstracijas.
galų pardavėjai turi but aš perniai.
Laikraščiai už tai.
CHICAGO, — I r šiandie
Valdžią
sako:
Kultūringa
savo vietoje ir pats premieras
Bet darbininkai nepaklausė.
triai baudžiami. v
kaltina sausumas (nuolatinę
nepastovus oras; praimtomi
japonų tauta kultūringai rei
Didžiųjų darbininkų orga-1 nemano atsistatydinti.
kaitrą).
TRYS LAVONAI RASTI.
griausmai ir lietus; šilčiau.
škė savo nepasitenkinimą pro
Bet štai vietos laikraščių
14 ŽUVO BERLYNE.
testais. /To j r gana.
Kul
korespondentas iš Maskvos
AVilliam A. B a r r su žmona,
tūringa Amerika norėdama
PINIGU
KURSAS.
BERLYNAS, birž. 10. - f telegrafuoja: *
5463 Ingleside ave., ir Mrs.
t a i supras ir pagalvos rimtai, ičonai vienas gatvekaris pil
Rrrima Mack, jauna
našlė,
^Nežiūrint .tų pesimistinių J Lietuvos 10 litų
$1.00
ar tos rųšies nusistatymas nas žmonių . sugedo važiuo
kuri pas B a r r ' u s
gyveno,
nusakymų, javij« eksportas iš
Anglijos šterl. svarui 4.30
prilygsta teisybei.
Tai vis jant. Motormanas negalėjo
praeitą pirmadieni automo
"Pastarajame bolševikų va
Francijos 100 frankų
5.38
kas.
jo sustabdyti.
ldžios javų eksporto komite- J Italijos 100 lirų
biliu išvažiavo į Mayvvood,
4.34
Daųįriaus
jokių
demonstra
Gatvekaris tad visu greitu t o . susirinkime pirmininkas j Šveicarijos 100 fr.
kur gyvena Mrs. Barr moti
17.59
SLAPTUOSE REICHSTAGO SUSIRINKIMUOSE
cijų ir jokios propagandos. mu važiuodamas smogė į dir
na.
KOMUNISTAI NEGEISUNI.
btuvės sieną, kur baigiasi bė
Antradienio vakare
neži
*—
Policijos priemonės.
iiiiiiiiiiiiiiiiirtfiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiimiiiiii
giai.
BERLYNAS,
birž*
19.
—
.
b
e
r
t
nelaiko
savo
žodžio.
nomas asmuo per
telefoną
Kladangi Tokyo ir apylin
Gatvekaris sudaužytas į ši
parlamentan
pranešė Elmhnrsto policijai, Reichstago užsienių reikalų 'Pirm rinkimų
kėse kai-kurie japonai veda pulius. 14 žmonių 'žuvo ir 30
kad vienon akmenų skadvmo komi/etas padarė rezoliuciją, j jis paskelbė, kad jei soeialis- priešamerikoniškas
agitaci pavojingai sužeista.
tai
rinkimuose
pilnai
nelaimė
duobėn pilnon vadens, įkrito idant komunistai atstovai ne
jas, tai vietos policijos virši
vaižiuojąs
automobilius su būtų įleidžiami į jokius slap sią, tai ji s - pasitrauksiąs iš ninkas paskelbė įspėjimą gy
JIANOT, Francuzų
Indotus Reichstago susirinkimus. prezidento vietos.
žmonėmis.
ventojams šalintis tit agitato Kinija, birž. 19. — Ameriko
Rezoliucija įduota pačiam
Rinkimuose socialistai kaip rių, jiems nepritarti, prie jų
Policija ištraukė automobi
niški lakūnai, iš čia išskrido į
Reichstagui,
kurs
raginamas
kartas
nelaimiįjo
to,
ko
tikė
lių ir 3 lavonus; Mrs. Barr,
neprisidėti.
Siamą.
P E R
tai
pripažinti.
josi
laimėti.
Prezidentas
EMrs. Mack ir Geo. L. CTownAmerikoniška problema yPačiame užsienįų reikalų jĮ»ftrt turėtų savo duotą žodį
send, 1417 E. 47 st.
Paties
?f
ra internacionale problema. RADO DAUG ŠILKO IR KI
Bet jis nenori pa
B a r r ' o lavonas nesurastas.
komitete šiandie nėra nei vie pildyti.
Ir kaiper tokia yra labai svar
TOS GELUMBĖS.
no komtfhisto atstovo.
Nes sitraukti iš užimamos vietos.
Gal jis išsigelbėjo, o gal jis
bus dalykas, kurio pavieniai,
*
komunistai atsisako duoti garį Už tai politines partijos jį
automobili u j nebuvo, gal jis
nei grupės negali spręsti. Tai
NES, "DRAUGAS", pigiausiai siun
Chicagos policija užvesta
b£s žodį, kad jie aptariamus /atakuoja.
Bet jis iš to niepoliciją informavo apie tą ne
fvi sos tautos dalykas. Gi vi ant garadžiaus, 2846 North
čia ir geriausiai patarnauja. 'DRAU
ko nedaro.
Nuduoda visai
konfidencialįus
reikalus
slap
laimę?
Tai klausimai, ku
są tautą atstovauja valdžia. Ąlbany ave., kur raštą 35,000
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
ty bėję laikys.
^' neginąs i r negirdįs.' .
riuos policija turės išspręsti.
banką — ŪKIO BANKĄ.
Policija paskelbę savo ap dolerių vertas šilko ir kitos
Taip tai socialistai linkę
Komunistų paprotys kadi r
K a s įdomiausia, kad Mrs.
gelumbės.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
piktyti.
savo
žodį
arba
pasiža
saugą
tiemį?
teatrams,
kuriuo
Mack lavonas rastas tik apa paslapčiausią iškur pagautą
Anot policijos, tai visa pa
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafdėjime,.
se rodomos amerikoniškos filžinią
tuo
jaus
viešumon
pas
tiniuose baltiniuose.
vogta iš Superior Felt and
tais ir telegrama.
mos.
Tų
teatrų
vedėjai
at
kelbti.
Beddinįg Co., įstaigos praei
"DRAUGAS," PUBL. CO.,
TOKYO, birž. 18. — J a p o . sisakė boikotuoti filmas.
l
N E W YORK, birž. 19. —
Tokiu pasielgimu jie griau- nijos valdžia gavo S. Valsttą šeštadienį.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, 111.
j
a
valstybę,
jie
išduoda
šalį.
Ateinančią savaitę čionai į
Areštuot
to
tybhj atsakymą į protestą kas
BRITJKSELIS.
birž.
19.
J
f
« % » » ™;
Ofiso Valandos: Kuo 8 ryto iki 8 v. vafc.
vyks demokratų partijos na-1 Tad norima jų neprileisti prie
muose rastas H a r r y I. Hoflink japonų išskyrimo.
Sekmadieniais uždaryta.
cionalė konvencija.
Bus no jokių slaptų Reichstago spre
Paskelbta, kad balionų lenkty f m a n . P a s i r o d ė y k a d j į s y r a
iiiifiiiiiiiiiiiiiiiinifiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiirii
minuotas kandidatas į Suv. ndimų.
SKAITYKITE IR PLATIN nėse dovaną laimėjo belgas i^ paliuosuotas po bondsu už
Valstybių prezidentus.
„ , , j Z{ vagystes.
*^
i,*M
į Vokietijos prezidentas ,Ę- ^ HTE "DRAUGĄ" ^-Įeit. &e Muytei*
•—r

ROMON ATMARŠAVO TŪKSTANČIAI FAŠISTU
IŠ APYLINKip
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Vokietijos Reichstagas Prieš
Komunistus

Siųskite Savo Giminėms
- ' —:— l —• —
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Liga — mirties pradžia. J e i - ,
gu lietuviai nerems savo mok
sleivių, nekels lietuviškos kul
turos, tai dejuodami mes neEina kasdieną išakynu nedėldienius aukso kalnų nesusilauksime,
* Metams
SS.00 nei pagalbos nejsigysime, tik
, FUMi Meti)
fS.OO tautos mirties, arba vergijos
VI prtnumerata, moka&i iškalno. Lai susilauksime.
ka* akaitoaj nuo užrašymo dienos,
Užtat mūsų moksleiviams,
na nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs Kultūros vajui, siųskime au
ti ir tanas adresas. Pinigai geriau
skaitlingas, tluosnias, vi
siai siųsti išperkant krasoje ar ez- kas,
sekretoriatas,
preso "Money Order" arba įdedant si. Federacijos
pinigus i registruota laišką.
kuriam reikia aukas siusti,
dabar persikėle. Adresas da
DRAUGAS PUB. CO.
bar yra toks:
2334 So. Oakley Avenue
LIETUVIŲ KATALIKŲ
D I E N R A Š T I S

"DRAUGAS"

Chicago, Illinois.
TeL Rooaevelt 7791
NIIIIIIIIIIIUIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIU

Katalikų Federacija,
B.
ave.,

kun.

Bumšas, 2334 So. Oakley
Chicago, 111.

TRUPINIUKAI

Daug visuomet
žadantieji
socialistai paėmė Francijos
valdžią. Apsidžiaugė mūsų
. Anglijoje dabar eina milži
Chicagos socialistų laikraštu
niška paroda. Parodoje su
kas. Apsidžiaugė Francijos so
j i n k t a visa, kas įdomaus A;«cialistai, džiaugėsi iš pradžių
ghi valdomose žemėse. U tų
ž.emių susidaro kuone pusė ir Vokietijos d arbininkai.
jiiiS'tulio. Įstabiausia: pagodo Džiaugėsi visi pasaulio mul
je dalykas yra milžiniškas A n kiai, kurie neatsimena prie
j$ų imperijos žem.»!api-, pa- žodžio: " pažadėsi — patiešydarvtas ant žemės ir iš žemės. si; neduosi — negriešysi.''
Socialistinis Francijos prefciu"iai yra tikri
kalniukai,
įfcres ir ežeiai v ra iš t't.it » vari mieras, Herriot, paskyrė ka
ro ministerių aršiausią milideus.
taristą ir vokiečių ėdiką, gen.
Yi'Jvščioja au^lnj aplink ta
Nollet. O savo pirmoje pra
ž«\.iiapį ir mato save. milžinišk a l ė j ę jisai pareiškė, kad Vo
kas žemes ir pučiasi patriotus
kiečių smaugimo nepaleis ir
nie ir didybėje.
Kuhro krašto nepaliuosuos.

HHSS

SUVARŽYTOS ATEIVIJOS LAUKTINOS PASEKMĖS.
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TEIVIJOS suvaržymo įstatymas priimtas ir užtvirtin
tas. Sulig naujos kvotos lietuvių galės čia atvykti 302, o
latvių 317 į metus, gymiai sumažintos ir kitų tautų kvotos.
Visai neabejotina, kad galingos Jungtinės Valstybes
turi teisės ir galės leisti tokius vidaus įstatymus, kokie joms
tik tinka, nežiūrint to ar tai tiks ar netiks kitoms pasaulio
valstybėms. Kiek tai liečia pačios Lietuvos interesus, tai
ateivijos suvaržymas jai bus tikrai naudingas, nes išgelbės
nuo tautinės pražūties tūkstančius lietuvių, kurie čia atvy
ktų; ir per ilgesnį laika ištautėtų. Lietuva labai retai apgy
venta ir gyventojų dar didesnis ptraretėjimas labai paken
ktų jos ekonominiam išsivystymui ir net politiniam saugu
mui. Visai kas kita reiktų sakyti apie privačius žmonių rei
kalus. Daugelis amerikiečių norėtų pargabenti čia savo gi
mines ar draugus, tūkstančiai lietuvių, del dabartinio sun
kaus gyvenimo Lietuvoj, labai norėtų čia atplaukti, bet da
bartinis Amerikos įstatymas juos sulaiko anoj pusėj van
denyno. Tad šitų interesuotų žmonių gana didelei grupei šis
įstatymas labai nesimpatingas, nes ardo jų gyvenimo pienus.
šiuom kartu įdomu but pažvelgti, kiek ateivijos suvar
žymas atsileiptų į Jungtinių Valstybių vidaus gyvenimą ir
ekonomiją.
NETEKS LANKSTAUS ELEMENTO.
Ligšiol dalis ateivių, ypač italų, Amerikos pramonei bu
vo labai naudinga savo elastingumu, lankstumu. Užeina ge
resni laikai — tuojau banga naujų darbininkų ūžteli iš ana
pus Atlanto; užeina prastesni laikai, bedarbes — toji ban
ga pradeda atslūgti, grįžti atgal iš kur atėjusi. Dabar Ame
rikos pramonė jau neturės šito lankstaus ir patogaus ele
mento savo skylėms lopyti, žinoma, jeigu tų skylių vėl ka
da pasidarytų.
Naujoji ateivija susidės daugiausia iš šiaurės vakarų
Europos (Britų salų, Vokietijos ir Skandinavijos) gyvento
jų, kurie atvyks čia ne laikinam, bet pastoviam apsigyve
nimui; Žymi jos dalis neliks miestuose, bet eis į ukes. Tad
šitų darbininkų lankstumu šio krašto pramonė negali pasi
tikėti.
, 4 . -y%l>..4į+
*
Išimtinuose atsitikimuose, labai prireikus naujų darbi
ninkų, pramonė turės jų j ieškoti pas Kanados franeuzus
ir Meksikoje. Bet Kanados franeuzai jau dabar veda la
bai stiprią propagandą prieš važiavimą Amerikon. Kad savo
tautiečius namie sulaikius, Kebeko (Quebec) provincijos vai
diia dalina savo piliečiams didelius plotus žemės, tiesa —

KetvitartenJi, W A « , 19&
* nt i
P O N U BRUČIBNŽ DĖBJU- Moatreux" tarp kitko rašo: Cardellini, simpatingas ir ta
"Visų pirma reikia pasveikin lentingas orkestros vadas.''
TVOJA ŠVEICARIJOJ.
Italų teatro ir dramos lai
ti ponią Bru&enę, kuri gal nė
kraštis "Rivista Teatrale Me
Vakar gavome keletą Švei j a tradiemė mimi (kalba
lodoramatica," taip atsiliepia
carijos Montreux miesto laik ma apie operą " L a Boheme")
apie p-nią V. Bmčienę:
raščių, kuriuose aprašome I- vienok ji turi malonų pilną
"Valeria Bruchas; braviseįtalų operos gastrolės vado balsą, ir gerai dainuoja. Pvaujant Miesto Lussardi. J o ma Bručienė yra geriausi so ma prima donna, sveiko ir
trupėje pirmaeilėse rolėse da prano k«kią teko girdėti ši gražaus balso, ji dainuoja su
lyvavo ir ponia Valerija Bru tame trumpame lyrikos sezo siela ir sentimentu (jausmu),
čienė, gerai žinoma Chicagos ne.
pakviesta dainuoti Šveicari
visuomenei. Štai keletas Mon
Gegužio 17, "Mėssager ds jon, puikiausiai debiutavo otreux laikraščių ištraukų, kur MontreuxM:
" K a i p vakar peroje " B o h e m e " mieste Motaip gražiai atsiliepia apie p- taip ir šiandie pirmoj eilėj ntreux. Laikraščiai rašydami
nios Bručienės soprano bal triumfavo ponia Vaierja Bru apie jos pasisekimą tvirtina,
są. —
čienė, kurios gražus soprano, kad ji turi " u n a Mimi" tur
Geg. 16, "Feudle d'Avis de malonaus ir vibruojančio tem tingą balsą, sentimento ir gai
Montren*'' ruso: Mis X. ku bro, darė stebuklus Mimi ro valingumo, gaivino ir įstabiai
puošė visą savo partiją, užsi
ri programoj vadinama Vale lėj.' J
rija Bručas tuni savo balse
"Nedėlios vakare šita tru- pelnydama ovacijų ypač, Rokažko tokio kas primena jos l>ė duos atsisveikinimo kon doli'o ir Marcelio duete —
anglišką kilmę: balsas pla certą. Ponia Valerija Bručic mirties scenoje. Ji, studijavo
tus, mažiau į priešakį negu n, kaipo Amerikietė dainuos pas garsiąją maestrą Brambi
llą, kuri nenuilstamai rengia
norėtų italų konvencionalu- angliškų dainų.''
sau įpėdines"...
mai, bet kaip taisyklingas ir
Geg. 19, "FeuiUe d'Avis de
tembruotas. La Brambilos mo Montreux'';. Ponia Valerija
Sveikiname ponią Bmčienę
kine, — ponia Bručienė (Bo Bručienė dainavo angliškai, su taip žymiu
pasisekimu
hemos) išpildė Mini rolę su balsu lygiu ir plačiai, bent Šveicaruose ir linkime įtti ir
dideliu įsitikinimu, žavėjimu, kiek anglo-saksoniški, porą daugiau laurų laimėti.
su poezija ir muzikalumu... labai pažymėtinų dainų. AMums lieka tik gailėhes,
Gegužio 16 "Messoager de kompanavo jai pianu M. E. kad niusų tautietė šveicarų
spaudoje minima kaipj anglo
3E
sakse, bet ne lietu vai •."». Tai
NEORŲ ATEITIS.
yru lig-ir tūlas įžeidimais ar
Iš pietinių valstybių ūkių į didelius miestus atvykę dar
tistės garbei, nes juk gerai
bininkai iš pradžių pavirs aklais fabrikantų įrankiais. Nau
jose sąlygose jie bus bailus ir neorganizuoti. Jie lengviau žinoma, kad liet u via'' meno
ir- dainos srity toli pntl *nhia
įsikinkys į kapitalistų jungą, negu savystovesnes valios Eu
negabias anglo-saksų guaines.
ropos ateiviai. Stambiam kapitalui tai patiks, tik kas žin
Matyti, kad laikraščių kores
ar ilgam?
pondentai neturėjo, nei ma
Ir negras, atkeliavęs ii pietų ir ilgiau pagyvenęs kul
žiausios nuovokos, jc^r Ameri
tūringesnėje šiaurėje, greit pamėgsta didesnį komfortą, pra
koje yra ir ne angliška tautų.
gndrėja, apsišviečia. Tad ir jis čia nenorės ilgai būti išnau
dojimo objektu.
Didesnio uždarbio ir patogumų siekdami šiaurėje neg
rai susidurs ir su skaudžiomis nelaimėmis. Negrų rasė sun
kiau atsispiria įvairioms ligoms negu baltieji žmonės. Ypač
žinomas yra negro plaučių neatsparumas, šiaurės šaltas ir Nauji išradimai.
nepastovus klimatas žymiai padidins jau taip didelį negrų
Marcei Moreau iš San Frau
mirtingumą.
Tirštai
susikimšę į nešvarius ir dul- ciseo skelbiasi atradęs prie- •
'***«» priemiesčius šitie juodieji saulėtų ir šiltų kraštų gy- monių padaryti iš anglies dei
s t o j a i lengvai tampa džiovos maistu.
Todėl geresni mantus su pagalba sukoncen
uždarbiai šiaurės dirbtuvėse negrams bus tarsi užnuodyti truotų saulės spindulių.
saldainiai. Dedto viena negrų giminė čia, žinoma, neišnyks,
vienok jos augimas bus labai suparaližuotas. Ar to norėjo Mirė.
Amerikos Kongreso nariai, nesiimčiau tikrinti. Aišku tik
Paryžiuje mirė garsus ame
4
tiek, jog čia ne visi negrams gero velyja...
rikietis . laikraštininkas
Ja
j>

Lietuva neturi tokių dideNuo to laiko, kaip socia
Eų žemių. Jeigu Lietuvos že
lapį padarytį natūralu, jame lizmo ką tik užgimęs tėvas,
nebūtų matyt po juras plau- Marksas tapo apipjaustytas,
kiojanėių tūkstančių laivų, įie iki šiai dienai socialistai vie
butu matyti aukso kalnų ir \ na tik savo }>ažadėjimą vi
milžiniškų miestų. Nėra vie* suomet pildo. Tai kova su
tos ant Lietuvos žemėlapio tikėjimu. Ir Francijos Herriot
De
Iriausios. Tai iš JCanados stuiku tikėtis didelio darbipasiputimui iš užgrobto sve paaiiadėjo kovoti m Vatikunir
™W™&<>- ™ Meksikos kiek daugiau galėtų ju attimo turto, nėra galima pa nu. Nora jokios abejonė*, kad \ **
sidžiaugti kitų išnaudojimu. kol piktasis iiems l,is valuv- *#*> *** Meksikos darbininkai sunkiau prisitaikys prie
Bet Lietuvoje yra turtų, k u » : tį Franci*,, tol tonai katuli- f * 1 " ^ * * * ; . ^ . f t A 1 ^ *
^ ^ t ^ ^ * " ^ * ^ 0
įami ketių tiesimui i f taisymui. Tad meksikiečiai negaištų
rie leidžia lietuvių tautai ne k u persekiojimas bus užtik
pUnai patenkinti moderniškos pramonės reikalavimų, ne to
blogiau už kitas pragyventi. rintas.
kio jie budo...
J r yra turtų Lietuvoje, kurkj
ant žemėlapio padėti negali
ŪKININKAI TRAUKS Į MIESTUS.
Austrijos kanclerio, kunigo
ma taip, kad akimis butų ma Seipelio, žudytojas, 'N-noms'
Jei prie dabartinių sąlygų Amerikos pramonei bus
tomi.
ant nelaimės, pasirodo esąs lemta dar smarkaiu plėtotis, tai darbo kainų aukštumas
Lietuva ir lietuvių
tautfi socialdemokratas. Kad atsi patrauks į miestus žymią dalį vargingesnių šio krašto kai
mes Keating.
GIMIMAI SUSIMAŽINS.
turi išminties didelius gabu kratyti nuo jo, socialistai skel miečių. Siaurinėse valstybėse ir dabar ūkininkams jau sun
mus,
turi protėvių paliktą bia jį beprotį esant.
ku darbininkai samdyties. Didesnis darbininkų praretejimas
Nesant elastingo darbininkų elemento, rrasidės čia di Gyventojų skaičius.
sveiką- dorą, širdies meilę,
Mes manome, kad beproty čia sumažintų ūkio produktingumą. Ūkiuose pasilikusiems desnė vietinių gyventojų migracija iš vietos vieton. Tai atsi
Maskvoje dabar esą tik l r
dainų poezija, darbštumo Ir
bė ir fanatizmas visai nepa tai butų nebloga, nes ūkio produktų kainos pakiltų; vienok lieps prastai į darbdavių ir darbininkų santykius. Iš u-1511,045 gyventojai.
kantrybės jėgą.
kių į miestus persikraustę dubininkai sumažins
gimimų j« . . . .
rodo, kad tai ne socialdemok- tas* blogai atsilieptų į miestų darbininko kišenę.
Kas kita pietinėse valstybėse. Ten ūkininkų sluogsnis nuošimtį. Visa bendrai suėmus, ateivijos suvaržymas, kad ir
ratų partijos narys. Nes ir is
Dabar tokie laikai, kad tų
Tarp Panamos ir Coiombitorijos buvusieji ir šių die- daug didesnis, ypač daug yra nuskurusių negrų. Ūkio dar pagerins laikinai vietos darbininkų būvį, bet Amerikos di
turtų, kaikuriais turtinga ynų įvykiai rodo, jog socializ bininkams į miestus bėgant, stambieji pietų žemvaldžiai bei dybei jis nepatarnaus. Savojo regimo tikslo jis visgi pa jas respublikų prasidėjo dipra lietuvių tauta, dvasios
kurie
mo didžiausias pasisekimas j plantatoriai (garsioji Amerikos neva "aristokratija") pa sieks: liks tik viena anglų kalba ir viena nuobodi, mono lomatiniai santykiai,
turtų, nei kainuoja pasaulis.
yra tame, kad jie gimdo p u s ! justų labai skaudų smugj, kurio daugelis neįstengtų pakelti toniška civilizacija su siauru nacionalistiniu pamušalu.
buvo sutraukti prieš dvide
I r mes patys dažnai jų svar
gaivius fanatikus.
! ir bankrutytų. Turėtume mažiau bovelnos ir tabako.
K. P. šimts vieną metą.
bą pamirštame, dejuodami,
:
n •• i • — — — — • » « — — »
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—.
kati mūsų šalyje nėra aukso
vas aš esu, tai keista! Minia stovi ir žiu
Trečiojo veiksmo pabaiga.
Anthony Matre.
krikščionių turtų. Matyt, ji pritraukė ir
kalnų. Tuo tarpu mūsų tau
ri į vaikų peštynes; ir ką gi čia aš ma
kitas, k&d prisidėtų prie jos uždavinio,
tos dvasios turtai, proto ga
t a u ! Mažą, sukruvintą bernelį! (Išima
kadangi jos draugijoje suradome keletą
KETVIRTASIS VEIKSMAS.
bumai, valios stiprybe, širdies
kardą ir švaisto). Duokite kelių, jus šu
atsižymėjusių Romos matronų. Sukimšus
jautrumas, yra tikri deiman
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA.
Valerijono Palocius.
nys, niekšai! Stovite aplinkui ir leidžiate
kalėjiman tuos visus niekšus, aš maniau,
tai, kurie šimteriopai brangs
Vertė A. Matutis.
(Makrys ir Tercisijus įeina iš priešin
išdykėliams sumušti tą nekaltą benuslį
gerasis prefekte, kad tuo būdu netrukus
sni už aukse.
gų pusių).
be jokio reikalo! (Minia murma). Trau
panaikinsime Nazariečių pasekėjų 'tikėji
Tik viena mūsų nelaimė,
Tąsa.
kitės, nes kitaip paguldysiu čia pustuzi
mą.
•TERCIJUS: Prefekte, gerai pavyko
kad dar mes tų savo deiman
nį jūsų, Boinos barbarai! Traukitės! sa
TARCIZUUS: Ne, draugai; jokio
viskas! Ar gavai žinių?
•
MAKRYS: Gerai padaryta, Tereitų neiškasėme iš tampių nesu
kio laiško aš neturiu užantyje.
kau, traukitės! (išvaiko minią ir eina
jau! Dabar nueik kalėjiman ir pristatyk
MAKRYS: Gavau, tik nedaug, Jei
sipratinio kalnų. Duokite Lie
prie
Tarcisijaus,
gulinčio
be
nuovokos
PEDRAS: Gerai, tai mes turime pa
čion arkideakoną Lauryną. As noriu iš
gu daugiau jų yra, tai negaliu galuti
tuvai mokslo, išauginkite sve:
ant
grindų).
Tai,
kaip
gyvas
aš
esu,
ką
matyti, ką tu ten taip rūpestingai slepL
jo gauti Žinių, paliečiančių krikščionių
nai tarti ištarmės, kol nedažinosiu bran
ką, dorą jaunimą, įkvėpkite
gi čia matau? Taip, tai mažasis mano
Imkime ji, vaikai! Mics turime išrišti jo
turtus.
duolio1.
jiems Dievo ir artimo meilę,
draugas, Tarcizijus! — Tarcizijau, vaike
T E R C U U S i f e g i , žinok, kad Laury
o aukso kalnai ateis patys. paslaptį.
(Išeina Tercijus; Įeina Kornelijų.*).
li,
kelkis!
Draugas
yra
prie
tavęs!
—
J
i
*
TARCIZUUS (stipriai laiko p y l ą ir
nas ir jo padėjėjai, Nobilija, jau tupi ka
Tik su auksu už mūsų išau
,
MAKRYS: Na, Kornelijau, kokius gi
negirdi
manęs!
—
Smūgis
apkvaitino
jį.
nedaleidiža
vaikams
paimti.
Jis
šaukia):
lėjime.
gintos lieutviškos kultūros dei
rastus t u turi su saviti.! Gal paliečia val
•— Eikš-še, mano vaikeli; Juozapas, tas
Gelbėkit!
gelbėkit!
MAKRYS (nustebęs): Ar ^tikrųjų?
mantą ateis mums ne pasipustybes reikalus?
bailys,
nuves
tave
ramion
vieton.
Eiva!
VAIKAI
(koki
laiką
žiauriai
stumdo
TERCIJUS ;Tikrai. Jiedu tapo šį ry
tunas, ne slegiamųjų neapy
KORNELIJUS: Žygūnas tik-ką įda
(Juozapas
kelia
jį
palengva).
tą suimti per mane ir Korviną. Randasi
kanta, bet mūsų kaimynų ir ji estradoje. Galop permeta jį ant grin
vė man ir skubiai apsisukęs, išžygiavo
TARCIZJJUS (atmerkęs akis ir la
dų, šūkaudami): Te, tau, šunie!, Duok-še
perskirti ir saugiai dabojami Mamertiho
plačiojo pasaulio gili pagar
atgal.
bai, silpnu balsu prakalba): Juozapai —
ba.
kalėjime.
savo brangenybę, tu, kipše! k tt.
MAKRYS (skaitydamas): Kuogrei— čia — imk Šventąją Ostiją — kurią
MAKRYS: O kurioje vietoje jiedu
(Tareisijus toliau šaukia
pagelbos.
čiausia nunešk Valerijonui, Kornelijau.
as gyniau — ir nunešk ją į saugią vie
Kol mes visi nesuprasime,
tapo suimtu?
žmonės susirenka ir žiuri į vaikų mušty
Tai didžios svarbos dokumentas.
tą. (Tarcisijus nusišypso, užmerkia akis
jo^ svarbiausias lietuvių tau ne. nebandydami jų sulaikyti. Tuo tarpu
TERCIJUS: Netoliese Katulio namų.
ir numiršta).
KORNELIJUS: Skubiai
išpildysiu
to uždavinys yra apšvieta ir Tarcisijus beveik visai apsilpsta; guli su
Laury&us tapo sugautas pardavinėjant
tamstos paliepimą (išeina).
v
JUOZAPAS (garsiai . šaukia): Tarapšvieta visokeriopa, kol mes žeistas ir krauju aptekęs; rankas turi sti
įvairius Bažnyčios reikmenis ir išdali
(Įeina Tercijus, Laurynas ir Ipolitas).,
eiziįaul (Garsiau). — Tarcizijau! — sus
savo mokąlus einančios jau priai prispaustas prie krutinės. Toje imjant pinigus dykaduoniams ir neregV
toja). — Juoba! mir* Švenčiausiojo Sak
nuomenės nestosime remti vi tynėje įeina Juozapas).
• T E Ė C U U S : Štai ir kalinys čia, pre
liams niekšams, kurie minta vien tik iŠ
fekte;
ramento kaakiffys! (Verkia).'
somis jėgomis, tol dejuosime.
JUOZAPAS (apsiginklavęs k a r d u ) :
ilmaldų. Nobilija, pritardama jo darbui.
.- a,
l
tVjavimas — ligos ženklas.
Reginys,
Vai, o kas gi čia dabar? Tai, kaip gy
ved§ neregę mergelę, gauti savo dalį iŠ
,,f;
(Bus daugiau).
t
.i

i
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ROMA VALERIJONO LAIKAIS.

TRUMPOS ŽINIOS,

Ketvitarieais, ttr*. 15, 1&4

DSIUCIII
•

LIETUVIAI AMERIKOJE
• Lietuvos paukštelia giesmių,,
ošiančia miškų, sriaunų upelių.
Laimingos Htlionos.
Biržclio 8, 1924 mūsų kle
0. O..
bonas atsisveikino su abiem
parapijom; Dorresviile ir Led
t'orcl, 111, su munus* ir su Amerika, ir apie birž. 9 išva
žiavo į Lietuvę. Paklausus, ar
senai Amerikoje, pasakė, kad Kultūros Vajus.
-*9 metai kaip čia ir kad at
Pirm;} savaitę birželio mėn.
važiavęs, į Chicaga 1895 gruo Pittsburgho apielinkėse moks
džio mėn. Čia radęs dar visai levių reikalais kalbėjo P. Čemažą, lietuvių būrelį pirmoji snuiis, kurs nesenai grįžo iŠ
parapija buvo šv. Jurgio baž Lietuvos. Kalbėjo 8. S. Pittsnytėlė buvo medine, maža ir burgh, N. 8. Pittsbiu'gh, llovarpinyeia nuo lenkų gauta. mestead, Duąūesne ir BradJ tą .bažnytėle rinkdavosi lie dock. Kadangi siuom laiku
tuviai beveik iš visos Cinin prakalboms nėra tinkamas lai
gos. A. a. kun. M. Krauriunas kas, tai ir žmonių, nedaug atsi
1896 m. padėjo dideli mūrinį lankė ir aukų neperdaugiauIMLiuatą dabartinei bažnyčiai šiai surinkta, nors buvo gerai
ir išvaręs iki pusei langų už- išgarsinta. P. Česnulis savo
• dėjo stogą.'O po kelių metų, užduotį atliko gerai. Labai
skolos pamažinęs užbaigė. A? aiškiai nupasakojo moksleivių
vargus ir reikalų juos gelbė
linkui buVo balos ir retai kur
ti. Savo antroj kalboj papasa
trolia. O šiandie viskas išrodo
kojo apie kvailų ir netikusį
kaip miestas.
apsireiškimą Lietuvoj, ypae
Daug kun. K. Ambrazaitis Kaune: tai ponioms ir pane
pasidarbavo ir kitose Chica- lėms ranku bučiavimą, pane
gos parapijose. Kiekviena be lių ir ponių cigarų rukymn,
veik parapija atmena kun. arbatos gėrimų įstigose dar
K. Ambrozaiti.
bo laiku didelį apsileidimą ir
r
'Amerikoj besidarl)uodamas tinginiavimą. Sakė, kad toki
nuvargo. Grįžta dabar Lietu- papročiai Lietuvai neina sveivon, kad ten galėtų ramybėj į katon. Jo kalba visi buvo už
pasilsėti, besiklausant gražių Į ganedinti, išskyrus Dukėnius,

DORRISVILLE, I I I ,

PITTSBURGH, PA.
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Trl#M
Telefoną*

K T A R A I

Boulevartj

103i

Dr.SABrenza DR. A. K, RUTKAUSKAS
4608

8 0 . ASHLAND A V E M E ,
Chicago, UI.
Tai.: 0 ryto iki l t p4et: 1 po
plet Iki S po piet. 6:80 vak. Iki

i;

:30

-

GYDYTOJAS m

4442 So. Western A ve.
Telef. Lafayctte 4146

vak.

*

Tet

Boalerard

r

Tmgr4m 'fieJl-sUoce' (akm*n|s tulžyje)
' Ir akmeni* šlapumo pūslėj* b* operacljoa, su tam tlkroml* mok*tllkoml* priemonėm!* bei vaistai*
Apkurtasfoau sugrąžina glrdAJtnia.
..
• y d a »i**lrl** llgma pasekmingai. Ir Jat
yra reikalas daro operacija*.
Prafr«lj«nall * patarnavlma Ulkia saro
ofise:

m
Telefonas Beeley 7400

Dr, I. M. Feinberg
Ordo specialiai visokias vyrų ir
motery lytiška* Ilgas.
0401 atadtoon Street
Ump.
Weetem Ave. — Chlcago
| Valandos: 1—4 po platu 7—• Tak.

•rTel.

ADVOKATAI

F. P. BRADCHULIS

I

JOHN I. BAGDZIUNAS

N0RVV000, MASS.

C. V, C H E S N U L

SO. BOSTON, MASS.
...

_—

II

-

•

i.

A. A. O L I S

i m

1411 So. 50 Ave. Cicero, UI.
Ofisas atidarytas: kasdien noo 1
po plot Iki t T*1. vakarą
NsdėHomls Ir s*radomls sflaaa
ryta*.

Maldaknyges

Tai.

^Puikiausios nusikintos kviettkos, vestuvėms bankietams,
ipagrabams vainikai ir kiįtoms pramogoms.
> Patarnartmae
mandagiausia*,
įkainos žemiausios.

URBA FLOWER SHOP!
3324 Aubum Avenuo
Telefonas Blvd. 2035
Kveie!"f w™f.fc"c™ctw0i0-0-0ief0! ejie'.eiei!*£0iiC|

•ST

LI"N

)fiso Tel. Boulevard 9693
Kezld. Tel. Dreael 0101

Boulevard 1109

DR. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

S. 0. LAGHAVYIGZ

DR. A. A. ROTH
RD8A8 GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriški?. Vyriškų
Vaikų Ir visą chroniškų lisų.

Ohicaco, 111.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Dr. M aurice Kahn

Kampas 31st Str.
• a i . : l t — 1 1 ryto: S—i po plet.
7—8 vak. Ned. l t — 1 1 d.

Gydytojas ir Chirurgas

4631 8. Ashland Ave.
Tel. Y arda 0994
Valandos.4
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9. vakare.
Nedėr. nuo 10 iki 12 piet

—

I > m

Dr. CHARLES SEGAL
Ferkčlė

I4etav1a Grabortoe
SI14 W. tSrd r t
Gtcaco, UI.
Patarnauja laldotnvėee kuoplaiauela.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbą bosite aiganedlntl.
Iflfl
8100

Naujas veikėjas.
Gerb. kun. Pranas Strakau
skas, įšventytas į kunigus
Bostono katedroje 23 geg. d.,
[ Dangų Žengimo dienoje lai
ke pas mus mišparus. Žmonių
buvo pilna šv. Pranciškaus
bažnyčia. Visus linksmino va
dovaujamas M. Dailiutės šv.
Cecilijos choras. Pamokslų pa
sakg kun. Pr. Garmus.
Kun. Strakauskas suteikė
mūsų parapijonams savo paJaiminimų.
Reikia pažyniėti, kad nau
jas Kristaus Vynyne darbi
ninkas buvo visų laikų L. Vy
rių tarpe veiklus veikėjas.
Linkime jam geriausio pa
sisekimo.
Draugas

savo

ofisą

po

numeriu

Tt

Juodais, skuriniais minkštaįs viršeliais( su
kabėmis). 464 pusi. Kaina
$2.25.

GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
, 3337 So. Morgan Str.
VALANDOS: 9—12 iš ryto
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak.

DR. P. Z. ZALATORIS
ii

'*.

Telefonas Boulevard 9550

<

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.
Vaandoa: 10 iki 12 ryte: Į Iki <
po pietų: < Iki 9 vakarą
Įflri i r i

n-~r~

i i i ri • • -

i JI i S

DENTISTAS
Setas dantų padaromas taip 1 Skaitykite, Platikinte, Remia
kaip t& jusd pačių dantys.
H
Duodu gas. Peržiūriu X-ray te Draugą", vienintėl} katsv
31*P So. Hsittod Str. Į' m ^ ^ ^ ų Afrikoje.
0>*

CICERO Ofisas: Panedėlio
1814 S. Cicero A v. TeL Cicero
BUIDGEPORT Ofisas: Kitais
SSSt S. Halsted St. Tel. Boul.

LIETUVIS ADVO0LATA0
Dka.t D. B14—5l«—137 BT. I>carboro Si. TeL Raadolph 5600—0306 [
Vakarais
10717 Indiana Are.
RoseUnd
Tel. m i l m ą n 0077

Kietais viršeliais, mažo fonu. Kaina, 40c.
Perkant didesnį skaitlių, kainos yra nulei
džiamos.

b « į » y > ; » • < • ••• ••Ui.Jl • mm m mm

Galima gauti:
"DRAUGO" ItNYOYNI!,
Chicago, 111.
2334 So, Oakley Ave.,

I

000Ha0BJ000000000E0000000000000000000000000000000000000SS00000000l

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chlcagojj

Skaitykite, PlaUkiuU, Remia
te "Draugą'', visaiintėų kata
likišką dienšraitj Amerikoje.

mm>m t u • ! • • • • !
m i

'

T
Jei nori, kad katalikai lai
mėtų, remk kaip tik išgali, pla
tink katalikų spaudą.
,

.

#_^.

Meving & Expresiitg

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Mušu krautuvė—Viena iš didžiausių Chioagoje
Parduodame už iemiauiią kainą, kur kitur taip
negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. TJžlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, silabinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais įr koncertiniu sjeriau^
siu, armonikų rusiškų ir pru€iškų ildirbysžjų. Ba
lalaikų, gi tarų k smuikų, kokių tik reikią. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.
Taipgi užlaikau pilna eile optiškn dalykų.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 So. ASHLAND AVE.
CHICAGO, IU,.
Telefonas BOULEVARD lf'

Perkraustome ir i kitus
miestus. Nauji ir Antros
Rankos Rakandai.
Perkame ir Parduodame
H. SHEPHARD
3152 So.'Wallace Str.
Telef. Boulevard 4794
Sf

. !>•'.

3E

||

J. P. V V A I T C H E S
L aw y er

VAINIKĖLIS

>• • • m*»<

vak.
5030
vai
073T

000S0S000SSSS3SSB

Juodais niinkstais skuriniais viršeliais ne
didelio formato. Kaina
75c.
Gi juodais kietais viršeliais. Kaina .. 60c.

PEAIIL QUEEN KOHCERTTNA
Tel. C'anai 0257 Vak. Canal 2118

7 7 VV. VVashlnsrton St.

ANIOLĖLIS

Džiova, Motera Ir Vyra Llicn,
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo
7—s.*t
vakare
Nedėilomis: 10 lkl 12.
Telefonas MldVay 2880

DR. JONAS P. POŠKA

A D V O K A T A S
Vidurmlestyje Ofisas:
Room 011 Chicago Te*iple Bldg

Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for
mato, 288 pusi. Tinkama knygute jaunimui.
Kaina
.. $1.76c.

4729 S. Ashland Ave.

Tel. Boulevard 3686

STASULANI

ANIOLAS SARGAS

SPECIJALISTAS

DR. HARRY TETER

Y. W. RUTKAUSKAS

U TIK GAUTOS K VOKIETIJOS

ANT BRI06EP0RT0

1)—Be mju-tnim*.
t)—B« prliio lf t>« ••••emie.
D — B*
kraują,
«)— B e imkim mmvimam sveikatai,
U—PeeUcBtal a«r«lkJa alrctl. im
li tuoj velarM. b n >
«W

j i

.

lineių žaisti; tikimasi, kad
kur atsilankė keli bolševi- nijos. Visi beveik atsilankiu
P H I P A R fl I F
i i W
w
kueiai, prisigėrę velnio skys-* šieji priėmė į v . Sakramente'
* * J
R v * V »
pasiseks suorganizuoti.
Finansų rmšt. pagelbininkits. ^ — — — « — —
timėlio ir pradėjo truksmą į »«.vo širdj. Pasistiprinę jau
BRIDOBPORTAS.
Finaasų raitininkas nsvi TelefoDM Tards 2900
kelti, bet teujaus buvo numal nuoliai Angelų Duona, su dvi
Iš jaunimo darbuotės.
suomet turi laiko atsilankyti
sinti. Reikia pasakyti ačiū guba energija žengs doros ir
Susirinkimas.
j sus-mus. Kad palaikius t vai
visiems aukotojams, ypač Vi- tiesos keliu.
ADVOKATAS
Lf. VyeHų W kuopos m§neko j kuopos finansus kuopa (BUVCB Vilaiaua ir Kauno Aprtartui, Katiliui, Bajorui, BlaMūsų jaunimas — tai įuusįnfis -siisirinikimas įvyko biri
tardų Teismo Teisėjas)
išrinko pagelbininką J. Pabižaitienei, abiem Bartrukams sų ateitis. Auklėkime vaiku-:
Veda bylas visuose Teismuose
12 d. vyčty kambary.
Padaro
visokiu*
dokumentus.
joną.
ir Duzinienei, kurie nepasigai čius dorai, o ir mūsų naei'4
* •
«
Duoda Lietuvos teisiu patarimu*.
SI 10 8. Halsted St. Cbimgo, UI.
Įėjo ir po penkinę paaukoti senatvės dienos bus aprūpiu Basket pienic.
Nauji nariai.
Kuopa rengia šeimjiiijska,
tos ir Lietuvai nereikės raus
šiam svarbiam reikalui.
Nors naujų narių vajus r i
S. W. B A N E S
ti del jų. Gaila, kad mūsų tar išvažiavimą 'basket. picnie'?
Aukavo:
užsibaigė, bet vis dar naujų
A D V O K A T A S
pe atsiranda keletas nesusi biržk 22 d. Išvažiavimo ko
S. S. Pittsburgh, Pa.:
T0 W. Monroe Street
narių prie kuopos prisirašo.
004 — T e l Kandoipli 2000
J. Bartinkus 6 dol., J. Bar- pratusių4 4 katalikų^ kurie sa\<; misija dirba išsjjuosu, kad 'Tas parodo, kad kuopos na Room
V*l.. Kuo 0 ryto Iki 5 po pletg
0000 So. Halsted Str.
tinkas 5 dol.L P. Blažaitienė 5 vadina laisvamaniais,'' o ge šį išvažiavimą padarius pa riai gavę progos vi suomet
Telef.
^Yąrds 1015 ,
sekminga.
dol., P.' Duzinienė 6, K. liri- riau butų, kad vadintųsi
stengiasi kuopos narių skai
eienė $1.25. Po $1: aukavo: "klaidamaniais," ta» vardas Tradicinis išvažiavimas.
čių padidinti. Šį kartų prisi
M. (Jrigaliunas $2. J. B. Tam- jiems geriau tiktų.
Liepos 4 d. tfadicijinio isva rašė sekantieji nariai: J. Si
Jonas.
keviėius, A. Roikis, S. Valan
žiavimo žaislų rungtynėms iš, monaitis, Loyola Universiteto
ADVOKATAS
čius, J. Sfcrebis, J. Birbitas,
rinkta komisija ,kad ji parin stud., F. Adomaičiutė ir B. 1
•ylai
TteitmeeM
P. Kaskonas, V. Blaževieiutė,
ktų tinkamus narius, kurie
Krutulis 6 metų užsimokėda
A; Paliueis. Smulkių aukų
galėt atstovaut žaidimuos mu mas pilno nario metinę mo
7 South Dearborn Street
ROOM 1588 TRIBŪNE BLOG.
$4.46. Viso $36.71. Homestesų kuopą ir laimėti dovaną. kestį ir į jaunamečių skyrių:
Telefonas Randolph 8261
Su dideliu liūdesiu išleido J komisijų išrinkti: P. Čižau
ad, Pa. A. S. K. Fed. 6tas sky
A. Stravinskaitė, S. Kilin*kai Vakarais: 2191 Wsst 22 St.
ine
gerb.
kunige
klebone
V.
Telclonąs
CanaĮ
1667
skas, naujas atletų managie- tė, A. Ramanauskaitė ir O.
rius $200.00/
Taškuną Lietuvon. Per tris ris J. Simonaitis ir keletas
«%
Bartkaitč.
Duąūesne, Pa:
savo darbavimosi metus ji
Aukavo po $1: M. Čepulis, sai Imvo nnisų tikras dva mergaičių.
Veikėjas.
A D • O K-A T A S
S. Jankaitis, A. Kviestinkie- sios tėvus. Malonaus, kilimus, Muzikos konservatoriją
Reikia pažymėti, kad stu Metropolitan Stato Banko H u n e
nė, O. (Gudauskienė, R. Rustei udragisko budo daug pasidar baigė.
dentas J. Simonaitis yra ge 0001 W. 12nd St. Tel. Canol 0000
ka, A. Baliu/taviėia, J. Rama bavo mūsų kolonijos draugi
Pastaruoju laiku nare p-le ras jaunimo budintojas ir ižy
nauskas, B. Jankaitis, J. Nor jose. Užtai ir NorwoodkHv*iai J. Katauskaitė baigė Beetlio- mus atletas. Jis ką tik atva
BALYS F. MASTAUSKAS
kus, M. Butkus, J. Rutkaus labai pamylėjo uohi kun. kle- ven €onsei*vatory of Music žiavo iš New Yorko, jauni
A D V O K A T A S
Buvęs
Lietuvos Atstovybė* Va- |
kas ir O. Meškauskienė.
l>onjj V. Taškuna. Tą savo mokyklų, vienintelę lietuvių mas jį taip pamylėjo, kad člngtone Patarėju.
Metropolitan State Banko Namt
Smulkių $3.30. Viso $15.30. ineilo norėdami darbais parei muzikos įstaigų Amerikoje. tuoj jį Išrinko atletų mana2201 West 22nd Street
A. Žaliaduonis. kšti, jmclanl s^ivo tarpe rink- Kuopa, nutarė jos pavaikslų geriu. Visi, kalba apie jį, ku
Telefonas Ganai 6609
laivjj, u- įteikė kelis šimtukus patalpinti organe "Vyty."
rie matė jį darant įvairios
dol. savo mylimam klebonui Tenis..
komedijas Hriksus." Į savai
dovanų.
Atletų manageris J. Simo- tę suviršum laiko jis įsigijo
ADVOKATAS
Jo vietą, dabar užima kun. naitis ir gerbiamas kunigas tiek draugų, kurs čia gyvenLietuviu katalikų moktslei
11 S. La Salle st. Room 2001
1*. Ciarmus. Jisai taipgi uo •J. Statkus organizuoja mer- damas per keliolika, metų tiek Tel. Raadolph 1034 Vai. noo 0-5
via i turėjo 8 birželio d. So
VAKARAIS:
liai dirba. Nesigaili jisai lai gaičių tenis ir baseball rate- neturi. Daugiau kuopai tokių 8301 S. Halsted
st. Tel. Blvd. 6778
Bostono 11 'tuvių bažnyčioje
v.
v
apart
Panedėlio Ir
liūs.
Daug
mergaičių
yra
nonarių.
Korespondentas.
ko mūsų mažyčiams šviesti.
iškilmingai pamaldas. 15 vi ,IĮ
Pėtnyčios
Mokina juos kas sekmadienis
augštosniujų ir žemesni uj;|
tikybos bei tautinių reikalų
mokyklų prisirinko pilna baž
suprasimo.
nyeia jaunų karštų sielų. So.
Yra viltie?,, kad tie keli
Bostono moksleiviai tiktai yADVOKATAS
sandari(**iai, kurie čia dar pa
ra ])agirtLni. Tikrai, jų gerą
siliko kfaidingų mokytojų \m
Ofisas Didmiesty J:
pavysdj paseks ir kitos kolopavilioti, susipras ir mūsų ko
29 South La Salle Street
lonija bus kitoms pavyzdis
580
Telefonas Central 6800
kaip reikia tąlkiui, sugyventi.
r.
, Parapijietis.
Vakarais 3223 S. Halsted St.
Baltais kauliniais viršeliais, vidury virše
: Tardą 6001
lių yra įstatytas gražus kryžius. 464 puslapių
kaina
$2.06
Tai. Central 0SOO
H

AUKSO ALTORIUS

Elektroterapas.
IŠIMA T0NSILUS —

1707 W. 47 -ta IM.
Valandos noo S Iki 11 Alaną, aao I
lkl S vai. vak. BTedėllomts aao t
lai t Tai. po pietų.

1

i

Dr, A, Račkus KVIETKINE!
I
Gydytojas, Chirurgas, ObsLAVVRENCE, MASS.
tetrikas i Specijalistas

0617

Dr Marya
Dowiat-Sass

*

CHIRURGAS

•

J
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PAGRAŽINAM NAMUS
MaIiavoj«.me, dekoruojame.
kalsinjuojaine ir popiaruojame
fiajnus,
dedame stiklus į naujus # namus.
Mes tą, visa Tamstos darbą galime
atlikti už gana prieinamą kainą —
pirmą nagu duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas
mus
Kreipkitės:
BRIDOEPORT PAnfTIMG
HARDWAKE CO..
SiS0 So. Halsted Str.
Tel Yarda 7083

mnrniniirmn^inniitmiirumtniiiiHiP

Vm. 133 rrm ttlmu*
k JU rrm mrmm» M *
vMatiar* lirie sU^oa. 0 * * » ryts* U n t ^ n
mr hmm*
contil; 4MH» M M M M I I
— K a l a s tik 33.06.
3c

H fc
Ajdi ir 0LJS«s

p Ii n u n t i m u i

f

'ir

!•

ta

a pasilinksminimu bei žai-'
'
imais.
Visi Vyeių 4tos k,uopoe naBARGENAS P R I E
ri ai raginami būtinai daly- IDIDE LIS
VIENUOLYNO.
Vi auti šiose
ižkilmėse. Mūsų
2 flatų naujas mūri m* s nak;aimynai — svečiai taip pat mas, karštu vandeniu i apsilIr viėėiami atsilankyt i.
domas i, visi įtaisymai vėliausįos n Lados. Mūrinis garadžius
Vyčių 4tos kp. Valdyba. 2jų
a utomobilių. N'amas vertas $1 8,500. Parsiduoda už
$16,50 0, lengvais išmokėjimais

ni

NAMAI.

•lėti, šią piknikas bene l
vienas iš didžiausių piknik J. AistovvDe siuntines gero. rxe
nes par. klebonas ir konut
dflkeLjoms informacijų, kurios
tai jau uoliai prie jo ruoš :1- bus Eltos prisiųstos x\tbtovTu
si. išame piknike bus pa<!
SAUSIEJI" LAIMĖJO.
TRYS AUTOMORULIAI
bei.
vanotas
didelis
raguotas
a\
SUSIDAUŽĖ.
Liet. Respublikos Atstovybė,
nas
ir
europiškas
gaidys.
Aukščiausias valstybes teis—,
_
S. A. V.
ve.
skers'
'
D
r
a
u
g
o
'
•
piknikas
ir
net
mas pripažino, kad Chicagos
Grand ir Tripp av
miesto valdyba
''minkštųjų gatvy susidaužė trysi automo- liausiai.
Šiais metais " D r a u g o " p k
gjerynm" užeigoms, gali ištluo- j biliai. Vienos masineos valdyC. P . SUROMSKIS & CO.
inikas
įvyks
rugpiuėio
(A
33132 So. Halsted Str.
tir laisnius, tad gali tuos lai s- to jas Mitehell Jankoovski, 29
T e I Boulevard 9641
nins ir panaikinti,
jei tose m., 5220 Lavvrence avve., žuvo. gnst^ 3 i . National darže, I iVYČIŲ CHORISTAMS
užeigose peržengiamas prohi- Kitu du šoferiu lenįgvai su- verside. Kaip kitais metai
PRANEŠIMAS.
•*w*
-•<*&•
Li
taip
ir
šįmet,
Federacijos
C
EI V I E T K I N Y č I A
bic'tnis įstatymas,
žeista.
trsiduoda, geroj vietoj lietucagos
Apskritys
apsiėn ė
—
Be to, teismas išsprendė,
L. Vyeių Cb. Ap^. Cboras vi ų apgyventoj, biznis geras,
kad miestas neturi teisės paŠAUDYTA J PROHHIBICI- " D r a u g o " piknike dirbti
rengiasi prie 4 liepos išva p«irsiduoda iš priežasties liPereitame
Fed.
Apskr.
sus
naikinti laisnių vaistinėms.
NIUS AGENTlus.
žiavimo. Minėtam ebomi yra
Atsišaukite:
linkime, skyriai pasidalii o pavesta svarbi programo da
Boulevard 4668
darbus
sekančiai:
Pravažiuojant uždeuigtu aūlis išpildyti išvažiavime 4 lie
NUSKENDO VAIKAS.
S T E d A I i l S BARGKNAS
2 flf itų medinis namas .5—5
tomobiliu nežinomi pjktadaWest Sidė, Restoraną, ku pos į Tbaelier Park.
ruri būti parduota šijj. savaitę buMiehigan ežere vanduo be riai \Vestern ave., tiies Blue | apsiėmė vesti N. P. P. fcven
Todėl Clioristams-tėms bū čei m4 ir grosern^ visokių tautų, a p - kamba rių — vanos, 8 pėdų
jrentoj vietoj visas biznis ca«h, n ė - beisme ntas; kaina $3,900 cash
galo šaltas. Nežiūrint to, K. Island ave., š<ivė kollota kar- Mergaiėii| Draugjia, vadovz tinai reikia prie to prisiren£ er
ra krodito yra 4 kambariai papyvelikusius ant lengvo išnir nui. 1 t rokas ir graradžius trokui $1,500,
Sopka, 15 m., 3003 E. 97 fct., ]tu i važiuoja nei us aitutomobį- jant p. Šiaulienei. Taipgi W< ti, nes ten dalyvaus žymi Ohi rot
ida pigi. prityrimas nereikalinga*, mokeji mo.
iš n lokysiu. K a s pirmas, tas ialmės.
su keliais draugais nn<"j<> eže liu probibieinius agenntus. Xe- tsideį dar reikės
Krei pkites pas savininką:
Iaiky gos publikos dalis.
\tsi?-aukite:
4
ran 'maudytis."
kliudytas nei vienas.
830 W. 37th Str.
"strikeris."
Ateinantį penktadienį — bir U W . l « 8 r d Str.
RosrlantJ
^i
Šaltas vanduo suparaližavo
žello 20 d. minėtas Choras
Į
" I "
Bndgeportas. apsiėmė ves
Sopku ir jis nuskendo.
turės tam tikslui pamokas 8
N A U J AS M Ū R I N I S n a m a s ( b u n
barą kuriame reikalinga a p
g
a
l o w ) moderniškas, geroj apielin.
vai. vak. Mark AVbite Sqare
J i s keletą kartu prasėsi mo
12 vyrų.
k ė j arti m o k y k l o s ir bažnyčios, gepark prie 29 ir Halsted str.
tinos leisti jam eiti
ežere
ra tran sportacija, nepaprastai g e - c
Cicero,
darbuosis
prie
įva
bar genas randasi ant 44tos ir
v
X Kun. I. Alhaviėiius, K.
RETKALINGA pardavėja ras
Prašome visų eboristų ( ių
"paplaukioti."
.Motina
Mapleu*c
riii ratų, ratelių.
F.
Pirmininkas,
sug
rrižo
is
Ątsiša ūkite į
skaitlingai dalyvauti pamoko !diinbti ( l o a k ir Suit krautudraudė.
Tad motinos nesi
ve
•DRAUGĄ,"
j , turi būti prityrusi, su
Town of Lake, apsiėmė d i
Detroito Cbicagon. TDalyvavo
v
se.
23 34 So. Oakley A v e .
klausęs išėįjo ir nebegryžo.
I1K)kos( 'iu sutiksime.
kun. Daumanto ] irimuu* i jose. bti prie saldainių ir šnltak<
Valdyba. Atsišaukite tuojaus:
ANT. P A R D A V I M O 2 flatų po C
jšės. Abiejose vietose reikali
MJt. CiRODSKY,
kam bari us mūrinis n a l i a s po num.
X D. Apvemtos nnokvklos
ATSAKYTA BYLOS
6056 So. La,fayette Ave eloktra, va
Frydel
Style
Shop
ga apie 10 darbininkų.
nos,
rčiai, geras beismentas, 2
WEST PULLMAN, ILL.
4732 So. Arfiland Ave. flatas po
mokiniai vakar turėjcjo linksATNAUJINIMAS.
U įsčias g a l i m a tuojaus krauBrighton Park, priekį vai
stytis, ntktas ant 1 flato. Kainu $6,mą išvažiaM'mą-piknilka.
rių bobų ir kitokių panaši i
L. Vy^kj 36 kp. laikys su
200 00. A n t lengvų ismokc-jimų.
Bernard Grant, 10 m., ku
I.\IJ«XH Jt A R A U Z A ,
X \ vciu jsva/javmi ui 4 lie "instrumentų."
sirinkimą ketverge, birželio
Victoi'y 1106
I
ris teismo rastas kaltas policpos visi labai idomaujjasi. Ha* North Side, prie atėmimo t 10 d. 1924 8 vah vakare mo
mono Souders nužudyme, bus
iyt, g^rai pasiseks.
kyklos kambary 12,'J Emerald
kietų Lr prie "monkių."
u*\
pakartas Cook apskrities krv
ave.
Roseland. apsiėmė dirb
X Kun. Kun. P. 1Kemėšis
„ BR IGHTON PARKE
Įėjime.
Visi
nariai-ės
meldžiam
at
prie
lazdelių.
.
-\v?
(Iražus medinis namas 2 fl.
Illinois aukščiausias teis atvažiuoja Cbicagon.
18 kolonija dirbs kaip silankyti į ši susirinkimą, nes
po 5 kambarius pusė bloko
mas atsakė jam
atnaujinti
X
Bridgeporto iniokvkla "veiteriai", kurie, patarmių yra pusmetinis susirinkimas
n u o }}/estėm Ave. Savininbylą.
šiemet luugė \\\)y 22 nier.iiai- sveėiams -atnešdami šį-ta kr ir labai daug svarbių dalykų
kas pri verstas atiduoti už $4,r
* \ uo mirties jį tad gali iš tės ir 17 berniuku.
o(K). R eikia cash $2,000.
bus reikalinga. Reikia 12 v] yra svarstyti Korespondentė.
gelbėti tik gubernatorius.
X Klerikas S. Barrtkus iš- rų.
PAS ]MARQUETTE PARK.
Re]
SUSIRINKIMAS.
važiuoja Spri.ngl'ieldain mokyt
Fairfield,
Lotas 30x125 aut
—\
VIEŠGUTY APIPLĖŠTA. vaiku.
ISmoftiok
visus
kilus
Parsiduoda
t u o j j>as parktj.
apynius — paskui pa
LIET. ATSTOVYBĖS
Svarbus L. Vyėių 24tqs k p
mogink Puritan.
už $45 0.00.
Mes paliksime ta J u X Vakar palaidotasi KamaLouis Abramson su žmona
su nuožiūrai kuri Jus
PRANEŠIMAS.
Misi rinkimas įvyks ketv. birž.
Keriau n o r i t e \ a r t o t i .
rauskiitis,
vienatinis
i
iovų
s
u
anksti rytą gryžo į S a v o y hoN u Itin tins —
Stiprus
t ra/^us mūrinis namas 2 po
19 d. 1924, 8 vai. vakare. Auš
K«/.ultatai
l/.tikrinti
mis.
"Aii»fHi'lausi<w R ū š i e s "
telį, kuriame gyvena. Abra
ū kauib. ŠaJe tušf-ias lotas,
Amerikos lietuvių spaudo ros Vartų par. svet. Nariai
J)vi<'iu
ruSiu
—
[>e<v*i.u šildomas. Parsiduoda
mson yra daugelio restoranu
P l a i n Puritan Man
'/ " D r a u g a s " jsigii.io n a u - buvo užsiminta, kad Atsto visi prašomi nesi vėluoti.
Kxtrtu-t 3.ox a p y 
už $U ,(KKJ. Bęlkia cash $3,niu pakelis ir P u 
Cbieago je sav i n i nkas.
ją "Jnt«»rtype" virš <
.į$5,GQ0.Qfl vyhė nepaskelbė žinių apii
Koresp.
ritan lioi»-Flavo">
(XK).
n-A Malt Cukrinis
J a m giyžus, tuojaus kam vertės.
Lietuvos ^linisterių Kabinę
Syninas.
At»U ;a ulei te pas:
bario duris pabeldė
jaunas
IŠ 18tos KOLONIJOS
A. SALDUKAS,
X X. P. s v. P. D)-ja ruo- to krizi, šiuo Atstovybe pra
dailiai apsitaisęs jaunas vy
0 So. Western Ave.
žinu
šia planus, kaip paHsekmm- neša gerb. Redakcijų
*el. Prospect 7616
ras.
Saliėsi turis jam tele
Šiandien, birželio 19 d. 8:15
gian pasidarbavus pesr " D r - kas seka
663
gramą.
Platn
Atstovybė gavo Eltos tel< vai. vakare Dievo Apveizdos
Hop
go" pikniką.
£xt
Syru
i J leistas vidun vyras vieton
ra* t
Juramą apie krizį po to, k* parapijos svetainėje jvyks Vy
ims
su
J-'lavored
Šviežiais
telegramos iš kišeniaus išsi
Sutcar
(Amerikos spaudoj toji žim ėių 4tos kuopos naujų nariu
ksą Myli Pasiskubink.
\pMilais
Syrup
WEST SIDE.
A
u
c
s
t
i
a
u
s
l
o
s
R
ū
š
i
e
s
traukė revolverį ir liepė jam
nb. mūrinis namelis, beisgana plačiai jau buvo pasire iškilmingas priėmimas.
Iš
elektra, gazas, visi įtaisy
ir jo žmonai tylėti ir atiduo
džiusi,'
todėl
Atstovybe"
ir
n
Jei
Au
tas
apmokėta, g«atvekarių Ii
Parapijos Piknikas.
.
Greitam
pardavimui. K a i ti turimus su savim pinigus ir
pranešt" gerb. Redakcijom
likusius
S kar 0, iškalno $1250,
Žmonės
teiraujasi, kada tos žinios. Kadangi iš laik
išmokėjimų,
brangenybes.
m e n t a s , fvų
m ai visių — 5 ir 5 kambariai visi
Piktadarį s pagrobė 272 dol- bus Aušros Vartų, pa:ir. meti- rašėių aiškėja, kad nęrim
nija arti i viskas a p m o k ė t a turiu paIškalno
$2000.
na $435 iž $5,500.
Rengia
pinigais ir 3,()0() doleriu ver nis piknikas. Nagi, lie>poa (Ju gauti Atstovybės Infotuiaei
p
e
š
a
$70
i
mėnesj
Likusius
ant lenj
2 flat iksime.
ties brangenybių, užtrenkė du
Susivienijimas Liet. Drarįgiju ant Bridgeporto
jtaisymai y v e n i m ų 5 tr 5 kambariai
ris ir pasprūdo.
uakoti i uvė. Lotas 50x125 — prie-

PRANEŠIMAI.

Wo fREDAMI

PIKKTI,, PARDUOTI AR MAINYTI VVISADOS KREIPKITĖS
TAS JUMS BUS
PAS MlUS.
ANT NAUDOS.

Š.L FABIONAS CO.
rf^m

PARDAVIMUI
BIZNIS

809 W/. 351b SI, Cbieago

TeL Boulevard
f
0611 ir 0774
PĄPARtOM PIRKIMO IR PAR.
D.DAVIMO RASTUS,
ingai einnčiam pini tos Ir
Part•dvodam Laivakortes. •

II SPEGIAL BARGEAS DEL GREITO
PIRKIKO

REIKALINGA

CHICAGOS ŽINIIOS,

*

PURITAN
MALT

SINIAI BARGENAI

ISTORINIS SUSIRINKIMiftS CHIG. LIETUVIŲ

IŠGELBĖTAS IŠ UPĖS.
Ties Ilarrison gatvės" tiltu
poliemona.s ištraukė iš upės
TVilIiama- T. Irving, 53 m.,
809 So. State st., kurs įšoko
upėn su tikslu pasidaryti ga-

h.
Išgelbėtas žmogus pareiškė,
jog jis neturis jokiu namiš
kių, nei namu tad norėjęs nu
siskandinti.
P a s jį rasta bankos knygu
tė su 395 rol. depozitų.

RADO 100,000 DOLERIŲ
VERTĖS ŠERU.
Kaip praneša, netoli Jolieto vienoj f anuo j - rastas pa
mestas automobilius su pas
tos maišais.
Maišuose ir automobiliu je
išdraskyta apie 100,000 dole
riu vertės šėrų.
Tai dalis grobio, kokio, plėšikama teko užpuolus traufci-

*P

Ai

GERTRUrDA (GRISH) GRIŠAITĖ
mirė birželio 18 d.L 1924 m. 5.15 vai. išryto 9U metų
amž. Gimus Chicagg*oj, larkr. 26 d. 1924 m Paliko di
deliame nuliūdimei tėvą, Juozapą, motiną "Moniką ir
brol| Teodora, Grišjims.
Kūnas pašarvotaiMT6515 So. Rockwell str. Laidotuves
įvyks subatoj, biiržželio 21 d. 1924, iš namų 8 vai. bus
atlydėta i Nekalto> prasid. Šv. M. P. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos p;>amaldos už velionės sielą. Po pamal
du bus nulydėta j Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai
Kviečiame visus giiminės, draugus ir pažystamus daly-*
vauti šiose laidotuuvėse. Laidotuvėms patarnaus grab.
J. F. Eudeikis, Yaards 1741.
Nuliūdę tėvas J uozapas.
i
motina Monika, brolis Teodoras Grisiai.
Telef. Respublic 9723.

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIUM
ANT 1-MUGRINDŲ
SUBATOJ, BIRŽELIO- JUNE 21,1924

OH
\STfVl B * C
ĮAO
On
V
T_&ftCK <-

Savininkui
Randos •field boulevard
kaip su11 pinigai turi paaukoti už
2 pagskalno $1500. Likusius sulig
ir kraut ro Pirk greitai, jeigu nori
sais G aiuos bargenus.
•. ,
reikaling
$7,200 ii
jūsų n ai
gauti ši

Pradžia kaip 4 v ai. po pietų

¥. ZEWERT & CO.
577 Archer Ave.
J. 1bvvest cor. Areher &
Sout Kedzie Ave.

Visi Chieagbs lietuviai Jyr® kviečiami dalyvauti
šiame susirinkime, nes bus ge ri kalbėtojai, kurie išaiškins svarbų Auditorium,
Įkurtuvėse naujos svetairies pundamento dalyvaukime visi! Visas programas iitsibus ant grindų statomos Auditorium, kuris tęsis i ki 7 vai. vakare.
Programui pasibaigus įbu?5 šokiai, ir balius, Mildos
Svetainėje, nes yra paimtos aiudvi svetaines.
Jeigu oras butų blogas, ta i susirinkimas bus Mildos m
Svetainėje.
KOMITETAS.
ti

DO YOU KN0W WKY - - A Coi nr Kas A Hard Jab?
f <o

Pasiteirriauk, kol dar yra lai
ko išsiiirinkti į^efą, vieta
Marque1;tte Manor.

PASUNAUDOK PROGA

I

del gyvsenimo puikiausiame j
lietuviųi diBtrikte Chicagoj,
kur ąvvsenimas bus malonus
Arti sv.. Kazimiero VienuoJ.
,r Mar<•quette j>ark, v kuris j
bus vi(ienas is gražiausių
parkų vvisame mieste.

MES PASTATYSIME

i B*.0<KSrtOfcTH^\

EAST. r»ve wąvrJ

|KTOWAT10NAL CAOTOON Q

xro. <yj/
OPFiCEfct/.l

VVEBEI!R & VVILLIAMS
25116 W» 63rd str.
Telel)f. Republic 1932

UROMSKIS & C0.1
R E A L

£ S T A T E
Perkam,
parduodam
| ir m a i n o m
namus, far
m a s taipgi
ir- visokius
biznius.
Darbą a t
liekam gr*
itai, pigiai
ir gerai.
Kreipkitės:

3352 So. Halsted Str.
Teleff. Boulevard 9641

nom
antt
kreipkitės;

namų.

TURU r TO

TeJ\.

Yards 1571

ĮVAIRIįĮSKONTRAKTORIAI
Telefonąla Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS i
Oenera]tliB Kontraktorini,
statyteojas ir senų namų
taisytojas.
West 24-th Street
CnicagfO, Dl.

Teiefofumm Ganai 7S8S

PETĮRAS CIBULSKIS
Djimo Kou trak toriai*

PI^AYl ER P I A N O B A R G E N A S
Parsid uodą 88 noty, $700 player
pianas i m kabinetu, suolelis su 90
muzikos rolių, palikta krautuvėj ant
pardavin 10 už $185.
P r i i m s iu m o k e s č i a i s :
13 89 Mihvaukee Ave.
Klausk Jte Mrs. LENOCI'S piano

—

0 AZ Ų
IR

POPIEROS
KRAUTUVE
Nepaprasta*
muų
blank

^

augimaa

orr>ce«..iM

A ^Taeer i Foa<€Tr
BtOtKS

Perkam,
parduodam
mainom
n a m u s ant
farmu,
ir
f ar m a s ant
namų, Visoikus biz
nius, buC-r
nes,
grosernes, a u 
tomobilius
ir lotus mai
Su
reikalais

3404!S. MORGAN ST,

Brawn for tbis paper Bjf fJi

TCstHc ro^
NOV HfNOW WM£(?fcJ

PIANAS

r* r

kokį tilk namą J u s norite j
Marįjuettte Manor.
Mūsų j
kainos ivisiems prieinamos.

t.

Puritan
Malt

A3

K GUDRUS

DIDELI BARGENAI.

il/lMįg

1

kia

CX3K|N<, FO«4
• c»nr F(MO

raiš

^anilkal

Koatumartamaj

M H E & E "S

V

^ ^ ^ ^ ^ ^ patarnavimą.

2338 !So. Leavitt Street

[rcL Lafayfette 422S

P L IUM B I N G
[Kaipo lietituvys» UeCuviamj rim
p a t a mDAoJa kuoteriausiai
M. YVkKA,
1
S22S

i

