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EINSTEIN NETIKI
"MIRTIES SPINDULIO"
IŠRADIMUI.
Elektros vilnis išsklaido
metalas.

Kabinetas
DEMOKRATŲ KONVENCI
JA ARTINASI.
Suvažiuoįa vyriausi partijos
vadai.

Lietuvos Prezidentas Birželio 18 d. Patvirtino
Nauja p. A, Tumėno Sudaryta. Minister. Kabinetą

KRW YORK, birž. 21. —
BERLYNAS, birž. 21. — Tomis tt ienomis čionai prasi
Alliert Einstein, žinomas *pa- deda demokrate partijos našauliui relativumo autorius, čionai ė konvencija,
kurioge
klausiamas apie "mirties spi bus nominuotu kandidatu į S.
PIKTADARIAI ATSIDURS. TEISMAN IR GAUS
ndulio" išradimą atsakė, kad Valstybių prezidentus ii- vice
KAS PRIGULI
tai vienas " b l u f f a s . "
prezidentus.
Anot jo, n£ra šiandie tokios
Suvažiuoja tad čia Tyriau
ga 1 i mybės • i št oi o
n užudy t i sieji partijos vadai ir įžymie
žmogų nepavartoijant mato ji šalies politikai.
mu priemonių.
Nužiūrimų kandTUatų yra
Negalįmas daiktas jokiu iš daugybė. Daugelis demokra
ROMA, birž. 21. — Yisuo- ibiais dokumentais ėjo. parlaradimu numušti elektros vil tų vadų nori pakliūti kandi
met pasitaiko paukščių, kurie .mentan, sąkalbininkai jį panimis aukštai skrindanėio a e  datais į prezidentus.
teršia nuosavę lizdą.
grobi'', išvežė automobilio iši
roplano, arba suplaišinti amu
Taip įvyko ir su Italijos miesto ir nužudė.
Svarbiausieji kandidatu vnicįjos šaudei i us,
sustabdyti
premiero Muaolino valdžia.
Išjudo socialistai.
važiuojančius automobilius ir ra; Xe\v Yorko gubem a torius
ANTANAS TUMĖNAS,
Premieras kai-kuriais faši
Smath,
buvęs
pinigyno
sekre
Pirmiausia išjudo sociali s~ tt.
Ministernj Pirmininkas, Tei
stu vadais daug pasitikėjo.
torius AVilsono adrhinistraciLEONAS BISTRAS,
Klekfros vilnys negali mag
MYKOLAS KRUPAVIČIUS, singumo Ministeris ir Vid.
Soci
Davė jiems aukštas ir atsako- tai, paskui visuomene
joje McA/loo, buvęs ambasa
neto
paliesti.
Magnetas
vi
Švietimo Min.
alislai
už
tai
šoko
Reikalų Ministerijos Valdy
aliau t i
/ėmės Ūkio Ministeris.
mingas vietas. Jis buvo nuo
dorius
Anglijai
Davis
ir
kt.
Bet jo suomet aptaisytas išoro tokio
tojas.
monės, kad jo valdžios valdi Mussolino valdžią.
"Juodųjų arklių"
taipat
mis
ar
kitokiomis
metalo
sie
del
ninkai yra tikri fašizmo pa valdžia nesugriaunama
nomis. Klektra susidūrusi su nemažai.
keletos
sukrių
ir
piktadarių
žibos, fašizmo idealu wkintoUž visus daugiausia triuk
metalu tuo jaus išsisklaido..
išdavikų.
jai.
Tai tikras ' ' b l u i f a s , " dau- šmingą kampanija veda McPremieras
personaliai
ėmė
Bet kažkurie tų pasikėtigiaus nieko, pažymi Einstein. Adoo. J i s tą kampaniją už
si
ieškoti
piktadarių.
Kele
ni) žmonių* pasirodė tikri
savo kandidatūrą pradėjo dar
tas
jų
!
•
imta,
kiti
suspėjo
niekšai, savo partijos ter>"t jai
rniai
lr
JAPONIJA
TURFS
MAŽĖS-!i*J»*P\
laimėsiu
įm
'«ti
į užsienius. Tr
ir griovėjai.
r .
nomimoi
tuo jaus imta valyti valdžios NE VIDUJINf PASKOLA.
*
Suktybės.
ofisai.
Konvencija bus laimi kar
TOKYO, birž. 21. — Pir šta, kuomet yra daug norinčių
Visuomenė pamatė,
kad
Kai-kurio tu fašizmo valdibūti kandidatais.
Kas lai
ninku ir vadu būdami aukšto Mussolini valdžia nieko bend ui taus buvo iškeltas projektas
mės, paliudys trumpoji ateir
se vietose ėmėsi įvairiu suk ra neturi su piktadarių gauja. valdžiai užtraukti 2lX),Oi)(),(MK)l
tykiu. Jie be kitko atliko di Todėl aprimo ir gryžo naujas dolerių vidujinės paskolos e-į tis.
Daugelis spekuliuoja, kaip
dėlių suktybių su banką " Ita- vyriausiuoju fašizmo vadu pa komuniniam šalies atgaivini
(|emokiat,ų konvencija atsineš
mtu po žemės drebėjimo.
liano Disconto."
Ta banką si tikėjimas.
Dabar premiero Kato vald i proliibiciją, kuri nereikalin
uždaryta ir nemažai žmonių
Kalis jau aprimo. Tik vie
Taipat,
padėtų pinigų pragaišo.
ni socialistai
dar nerimsta, žia nukrypsta nuo tos progra- ga sloga valstybei.
VYTAUTAS PETRULIS,
VALD. ČARNECKIS,
BALYS ŠUŽYS,
mos. Vieton 2()0 milionų do- kaip ji atsineš į darbo klaukuriems
rupi
Italijon
įvesti
I
Tų suktybių klausimas iš
Finansų Ministeris.
Užsienių Reik. Min.
lerių norima skolinti tik pusė simą, į progresyvių delegatų
Susisiekimo Min.
keltas pačiame
parlamente. radikalu valdžia.
tos sumos — 100 milionų do reikalavimus.
PULK. TEODORAS DAUKANTAS, Krašto Apsaugos Min.
Pagrobtas ir nužudytas soci
Palaidotas.
lerių.
Nuo to atsinešimo į tuos
alistas Matteotti parlamento
Triukšmingiausiomis dieno
Tam tikslui bus išleisti ma- svarbius reikalus prigulės de
atstovas, žadėjo tas kai-kurių
gimas prie geležinkelių tink rajonai ir kiti turi neperblo*
mis
nužudyto
socialisto
Mat»
mokratų
partijos
pavykintai
žų
denominacijų
bonai.
valdininku suktybes dokumengiausį ryšį ar su geležinkeliu
lo atidengtų šiam kraštui vi
teoti
lavonas
rastas
pames
rudeniniuose
rinkimuose.
tais įrodyti. Tai norėjo pa
NAUJO GELEŽINKELIO sai naują erę ekonominiame Šiauliai — Mažeikiai, a r Klai
tas
ties
Yico
ežeru,
anot
ži
Nes republikonų partija į
STREIKININKAI NIEKO
tirti ir patsai premieras Muspėda — Skuodas, o visa Že
AMALIAI-TELšIAI*
ir
kultūriniame
jo
plėtojimo
nių.
viršminjėtus klausimus atsine
solini.
NELAIMĖJO.
maitija ilgiems metams lie
KRETINGA STATYBOS
si,
o
prailginus
su
laiku
liniją
Tą susekimą spaudos cen
šė patėviškai.
kasi po senovei neprivažiuoja
ATIDĖLIOJIMO.
nuo
Telšių
į
Mažeikius
ir
nuo
{ryko kitaip.
zūra uždraudė skelbti, kad ne
TORONTO, Kanada, birž.
ma ir neišbre'ndama. Todėl
Laukuvos
Tauragėn,
visa
Že
Bet sukčiai nesnaudė.
Jie padidinti valstybėje triukšmo. 21. —-Paštų darbininkai strei
Del susidėjusių aplinkybių
L I T T L E ROCK, Ark., bir.
pačių. Žemaičių
gyviausias
maitija
butų
skersai
ir
išil
Socialisto lavonas patylo ku nieko nelaimėjo.
žinojo, kad kuomet jų sukty
ir
suvėluoto
laiko,
jeigu
ir.
21.
—
Sušaukkiama
Arkahsas
Kana
reikalas palaikyti naują su-,
gai
sujungta
geležinkeliais
ir
prasidėtų
šiais
metais
geležin
bės faktais bus Išvilktos, tai mis palaidotas ir tik šiandie dos valdžia išsprendė į £aš- j valstybės legslatfira
specia
manymą, kaipo aprūpinantį
turėtų
artimiausią
išėjimą
i
tas
faktas
kai-kurių
laikraš
jie gaus savo nuo premiero,
k.? kelio Amaliai — Telšiai —
įvesti
" o p e n i l ė n sesijom
Svarstys vaiki
tu ištaigas
beveik visos Žemaitijos pato
Klaipėdą,
į
Kauną
ir
Vilnių,
čių
iškeliamas
aikštėn.
>>
kuris jais visas laikas pasiti
shop.
,'darbo amendmento klausimą. Kretinga statyba, bet gi vi<ai
gesnį susisiekimą, o ne vien
mažai butų atlikta šiais mo •į Latviją <Liepojų ir Rygą) tik jos šiaurės dalies vedant
kėjo.
Tuotarpu suimti piktada
Dėlto, jie padarė sąkalbi riai bus patraukti tieson ir H 0 0 V E R STOVI UŽ DIDE- kaip Suv. /Valstybių šone, taip tais darbų. Kilęs gi dabar su ir į Vokietiją (Tilžę ir Kara liniją iš Amalių. Betgi rei
manymas tiesti magistralinę liaučių). Tuo būdu Žemaičiai kia atsiminti, kad geležinke
uždarvti
burną socialistui. jie neišvengs aštrios bausmės.
Kanados
pusė*je,
gyventojų
LI VANDENS KELIA.
liniją į Kloipėdą iš Palomoni galėtų parduoti savo gami
Tas sąkalbis buvo lygus su Fašizmo organizacija nuo to
lis statomas ne vieniems me
skaičius nuolat eina
didyn.
nius patogiai ir nevaržomai
ar
Kėdainių
su
šaka
i
TolKas protauja,
kalbini prieš: pačią Mussolino nenukenčia.
tams ir todėl reikalauja nuo
Tas, taigi, labiausia ir verčia
*"*»
Tas kelias turi eiti
artimiausiais
keliais tiems
sius
daug
geriau
aprūpina
vi
tas nekaltins valdžios ir or
dugnaus ir gilaus apsisvarsty
valdžią.
vykinti t į svarbų projektą.
St. Lavvrence upe.
savo kaimynams, kurie bran
sos
Žemaitijos
reikalus.
Įvyk
Kuomet vieną dieną socia- ganizacijos už keletą išsigi
m o ir visokeriopo ištyrimo
džius ši sumanymą, į Lietu giau mokėtų, o pirkti ten,
Suv.
Valstybių
rytai
tą
pro
listas Matteotti nešinosi sva- mėlių.
tiek išlaidų atžvilgiu jo pa
MONT.REAL, Que., bir. 21.
jektą kovoja.
Jį kovoja ir vos geležinkelių tinklą įtrau kur pigiau, nes turėtų su vi statymui, tiek ekonominės rei
— Pirm išvvksiant New Yorgeležinkelių bendrovės.
Ry kiami maž daug šie rajonai. sais kaimynais vienodai pa kšmės vietiniams reikalams ir
Komunistai greitai minią iš kan čia kalbėdamas Suv. VaL; tai argumentuoja, kad rytinių a) pietų Žemaitijos; Lioliai, togius kelius. Taigi kilęs da
BOLŠEVIKAI NEPAŽĮSTA
vaikė ir su " p a g a r b a " nuka stybių komercijos sekretorius miestų uostai, kaip New Yor- Žvir/dė, Pakražantis, Kražiai, bar sumanymas apie pravedi- visam kraštui; atidėjimas gi
"ŠPOSU."
bino Lenino pavydalą
nuo Hoover pažymėjo, jog vedi kas, Bostonas ir kiti, kurie vi Kaltinėnai, Yarsėdis, Tūbi mą į Klaipėdą vienos magis del šitos priežasties, staty
bos keliems mpnesiams nesu
mas didelio kelio iš Didžiųjų
tralės
ir
šakos
į
Telšius,
riša
Studentai apšmeižė Leniną. arklio uodegos.
sas laikas monopolizuoja pre niai Paežerė, Laukuva, Ivodaro didelio svarbumo, nes
Ežeru
Atlantiko
vandenvnan
Črezvičaikos agentaf areš
Pajuralis, pamatiniai susisiekimo' prob šiems metams darbą . sezonas
kybos vedimą su išlaukiniu pa niškis, Kvėdarna,
BERLYNAS, birž. 21. — tavo 27 studentus, kurie bus vra būtinas ir neatidėliotinas saulių, neteks
šiandieninio Indrenai, Andriejas, Vėžai lemą Žemaitijai, gi pravedi- vis — vien jau suvėlintas,
Nes tas begalo bu
Petrogrado universiteto stu teisiami ir gali dar palydėti daiktas.
čiai, Viviržėnai, Garždai, — ' mas linijos Amaliai -y- Tel klaidingai gi, ar nevisai pa
reikšmingumo.
dentai aną vakarą pagamino savo
galvas
už bolševikų tų naudinga kaip Suv. Vals
b) vidurinės ir šiaurės Žemai šiai — Kretinga riša šitą kiau matuotai nustatyta kryptis ir
Tas
Geležinkelių bendrovės 'tvi tijos: Laukuva, Tvėraij Var simą tik jo mažoje dalyje, bu
Lenino pavydalą
ir pririšo " š v e n t o j o " Lenino tokį iš tybėms, taip Kanadai.
projektuojamas niai, Mendigėnai, Žarėnai, tent, tik del Šiaurės Žemaiti atliktieji darbai pasiliktų vi
kelias turi eiti Št. Lawrence rtina, kad
prie Petro Didžiojo stovylos juokimą.
%
vandens kelias joms daug pel Lauksodis, Viršvėnai, Telšiai. jos (Mičaičiai, Raudėnai, Kur sam laikui ir butų jau nebe*
upe.
arklio uodegos.
pataisomi. Čia ypač reikia
Hoover yra narys komisi no atims.
P H I L A D E L P H I A , ' Pa., b.
Antrytojaus minia žmonių
Čia paminėti rojonai apima šenai, Tirkšliai, Telšiai, Plun
Nežiūrint tos kovos, projek didesnę Žemaitijos pusę ir y- gė, Gartėna), kur ir dabarti atsiminti rusų patarlę: se£susirinko aplink
stovylą ir 21. — Čionai gyvuoja dar 1,- jos, kuri to keli* projektą ty
tas bus stumiamas pirmyn ir pač randasi toli nuo geležin niu laiku Micaičių, Raudėnų, tynius kartus matuok, vien&
pradėjo šaipytis ir juoktis i* 500 saliurui. Policija išspre rinėja.
ndė juos lig vieno uždaryti.
Aplink Didžiuosius Ežerus, pagaliaūs bus vykinamas.
kelių linijų. Todėl jų; prijun- Kuršėnų, Tirkšlių, Kartenos kartą; piauk*
K.
to reginio.

BET MUSSOLINO VALDŽIA NENUGALIMA
v
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įo Valdybos sąstatą yra jau
johii* ir visa savo baisenybe, šiais nėra. Kaliniai randui
laikas pagalvoti.
Lenkų respublikos kalėji tokioj padėty, kad dtuguma
.
Skyriai ir organizacijos ne
muose sėdi daugiau, kaip 3 jų norėtų geriau mirti, negu
atidėliodami nominuokite sau p i K T I ir dejuoti, rodos niekas taip, puikiai nemoka, kaip
tuksiančiai politinių kalinių: pasiduoti tokiam žiauriam
Bina kasdieną išskyrus nedėldienius patinkamus žmones į Federa-f* *** — Hettrviai. Pastaraisiais keliais metais daugelis
sulaikyti darbininkai už daly kankinimui. Tokios pat ir ki
Metama
fC.00
4
mūsiškių sunaudoja šiuos savo nelemtuosius talentus prieš
vavimų streikuose, Ukrainos tos pusės: daktarų pažymėjiP*aaei Metu
$3.00 eijos Centro Valdyba ir siųs
Ui pr«aam«r»tą mokasi iakalno. Lai kite Federacijos Sekretoriui. Lietuvos valdžią ir jos tvarką. Opozicijos partijų dejavimas
ir Baltgudijos valstiečiai* kaJ mas, giminėms sudarius medi
PROTESTAS
PRIEŠ
BAL
visiškai suprantamas: jos kitaip elgties ir negali, nes pri
kai skaitosi noo užrašymo dienos,
tinami siekime prie nepriklaii cinos ekspretyzų kūno Olgo<
TĄJĮ
TERORĄ
l t n n lfaujn Metų. Norint perinaipažinę, kad ir be jų Lietuva gerai valdoma patys netektų
somybės, inteligentai, kaltina ^esarabof, kuri neVa "nu&tsyti adresas visada reikia prisiųs Paliksime svarbius dalvku*.
LBKKIJOJB.
asvo gyvenimo tikslo ir turėtų pasiskubinti
numirti. O
ti ir senas adresas. Pinigai geriau Svarbieji dalykai yra sunkus
mi organizavime minių šrie- nuodijo" savo kameroje vaFrancužų
spauda
negali
apie
siai siųsti isperkant krasoje ar ex- ir nuobodus pertai.
Eisime kam gi šiais įdomiais laikais norėtųsi mirti? Todėl k opo tų terorų kalbėti, nes j i yra timo. Kaliniai sargų persekio ^ario 14 d., leido patikrvnu,
preso "Money Order" arba įdedant
.
prie kasdieninių smulkmenų zcija turi surasti sau gyvenimo tikslą, ir surado; nepasi supančiota; visi pažangieji jami,
keikiami, mušami lazde kad mirtis buvo iššaukta laz
pinigui i registruota laišką.
duoti
ir
priešą
špigomis
užbadyti.
Tai
pikčiau
Sleževičiau?
linksmai
liūdnų,
linksmai
DRAUGAS PUB. CO.
laikraščiai, kurie bando "tik mis ir diržais, maitinami vie dų mušimu ii* nežmonišku a},
šakių...
kad
tu
surūgtum!
Opozicijos
obalsis
buvo
ir
bus.
kvailų. Kažkoks J. (Jromardie
2334 So. Oakley Avenue
nais tik .barščiais, sugrHsti siejimu.
pasirodyti,
tuojaus
yra
uždąpasisiųlė Bostono zoologiniam kask, kad net sunka tekėtų.
Nuo kovo 13 *d. Krokuvon,
Chicago, Illinois.
drauge su kriminaliais kali
5 įmnhno
Partiniųi
kovu
terpėte,
"įkaita
kaip
Saldžiai,
žmonės
nė-1™™
™f™™&™
sodui patariiauti. Jis prašosi,
TU. Roosevelt 7791
niais, kurie jiems vagia rū Lvovo ir Lodzės kalėjimuose
kliubai
yra
persekiojami
ir
bemoka nuoširdžiai k tiksliai savo priešę kritikuoti. Tad
MimiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiNiiuiii kad jį sodo valdyba paimtų
drėgnuose ir šaltuose daug šimtų kalinių paskelbė
išsklaidyti, iš privatinių ben bus,
ir uždarytų kartu su bežd&io labai yra pravarti laisva neopozicinė kritika.
drovių atimama jų butai. Tai kambariuose parazitų ėdami, badavimų, kad išg'avus išpil
Pridera
prisipažinti,
kad
prie
valstybinio
stalo
nesėdė
nėmis, kad žmonės galėtų nut
yra pilnas viešpatavimas po esant muilo ir skalbinių slo- tlynią šių reikalavimų: k»ityt?^ jog nėra didelio skirtu- jau ir valstybinio ragaišo nevalgau, bet iš Arti mačiau kaip licijos su laukinėmis represi- kai, pasimatymų su sava: <tierų valymas* užVaisintų vi
—_
Lietuva pagalbu* susipru-r mo t a r p beždžionės ir žino kiti ji valgo. Tad ir nemanau Lietuvos valdžios nuodugniai
sokiais kirminais ir parazi
kritikuoti. Nutariau viešumon! išvinioti tik vienų mint}, kuri
to ir nusikratė '*bendro dar- lOA «c
tais skalbinių mainymas h
YRA VILČIŲ!...
bo" su savo neprieteliais, be j T a r p žmogaus ir beždžio- gal niekam nepakenks, žinoma, nei nemanau tvirtinti, jog
Taip, Tautos mokslingumas sutvarkys Lietuvą. Ne tiek pirtis vienų kart per savaitę,
dievukais. Sutvertas naujas L f j y r a cirkinių ir tiek jų mano mintis pati geriausia ir neklaidigiausia.
ligonių
pinigai, kiek mokslas išves mūsų Tautą iš skurdžios dabar valgio pagerinimas*
ministerių kabinetas iš gry- v m > k a d Uromardie nors ir
KAS VALDO LIETUVĄ?
ties į gražių ateitį. Jei ir toliau mūsų studentijos tarpe bu? aprūpinimas, pasimatymų lei
nai katalikiškų žmonių. Nau beždžionė virstų, niekp dau
žymi dosa kilnių idealistų, tai jie baigę Vakaruose aukštns diuias, teisė laikyti popieros
Nemąstančiam
žmogeliui
išrodo,
kad
Lietuva
valdo
vie
jų ministerių pravardės rodo, giau neįrodytų, kaip tik sumokslus ir papraktikavę, patyrinėję pradės gudriau peror ir paišiukų, teisė skaityti, 2
nas
krikščionių
demokratų
blokas,
nes
Seime
jis
daugumą
kad jie visi bus savo vietose. vo kvailumų. Kad bedievuganizuoti Lietuvos valdiškų aparatų. Kol Lietuvoje ministe valandas išsivaikščioti kassudaro.
Tiesa,
Seimas
leidžia
šalies
įstatymus,
bet
tų
įsta
Gabumai u* patyrimas tokių kai, tikintieji Darvino teori
rijose daugumoje bus rusų kultūros žmonės, tol žymesnių drenų.
tymų
gyveniman
vykinimą
jis
paveda
keliolikai
tūkstančių
vyrų. kaip Tumėnas, Čarnec jai, yra visai subeždžioneję,
Paprasto humanuino var
reformų laukti negalima. Bet kai ateity valdininkų daugu
kis, inž. Sližys nėra mažesni mes galėtume sutikti, nes be smulkesnių ar didesnių valdininkų. Nuo šitų valdininkų dau
ma sudarys lietuvių mokyklos ir Vakarų kultūros šalinin dan mes gyvai protestuoja
giausia
it
priklauso
maliau
ar
daugiau
sąžiningas
įstaty
už Galvanausko,
Naruševi dievybe žmones visuomet į
mų vykinima*. žinoma, ner ko nei manyti, kad kiekvienas kai, tuomet prasidės tikslesnių reformų era. Tada gal at mo, prieš tokius trukumus, rei
čiaus ir kitu liaudininkų. O gyvulius paverčia.
.
3eimo Įstatymas butų jau tobulas. Tobulų įstatymų joks siras net įvairiems valdininkams ruošti mokyklos ar kur kalaujame, kad butų išpildy
teisingumo ir atsidavimo Liet i elementariniai kalinių rei
pasaulio parlamentas neišleido ir neišleis. Vienok kyšiai. sai, kame žmonės tiksliai /uosis prie valstybinio darbo.
lavai pas juos nesulyginamai
a
N-nos' atsiliept* į mūsų suktybės, žiaurumai, apsileidimas ir visas legionas kitų
kalavimai.
.
JAUNIEJI
SKRIEJA.
yra daugiau.
l^astabas apie socializmų, ko griekų gimsta ne Seime, bet valdininkų tarpe. Ak tiesa ir
Parašai:
Jauni*ių
tarpe
daug
galiūnų
bręsta.
Gal
ateis
laikas,
Ypač apsaugos ministerijai, munizmų ir Tomas More.
tai, kad Seimas gali bile valdininką atstatyti. Ir ne vieną kada susilauksime Seimo daugumos ir Ministerių Kabineto Paul Painleve — respublikuriai dabar vadovaus p. Pirmiausia pasigyrė, kad jie
jau atstatė. Tankiai atsitinka, kad iš vienos ministerijos iš vyrų ne vien siauros šakos paniurusių specialistų, bet konų-soeialistų lyderis, Kda•Daukantas, buvo reikalinga nesu tokie ignorantai, kaip
prašalintas valdininkas patenka į kita ministerija, O pine efitujuastingų, kultūringų, plačios vizijos, aro žvilgsniu vy ard Heiriot — Kadikal-socia
katalikiško vado.
Nes per bolševikų "Laisvės" redaklo
čiai ir svečiai amerikiečiai vis tebesiskundžia. kad Lietuvoje rų, kurie pramatys Tautos ateities tikruosius takus ir da listų lyderis, Leon Dlum —
tiek metų be vadovaujant ka riai ir žinoję, kad Tomas Mo
8<Kėialistų lyderis, Paul-Bon
bloga gyventi, nėra tvarkos...
rys
visa,
kas
tik
auklėtų
mūsų
šalį
į
Tautų
didžių
veikalų.
riuomenei bedievukams, ar re yra Katalikų Bažnyčios
Krikščionių demokratų blokas jau dabar turi daugiau courj Severtfie, Romain RolO tvarkos negali ir būti, nes Lietuvoje valdininkauja
pusbedievukanis, kariuomenė šventasis. Mes visai nekalbė
land, Vitctor Basch, Georgės
gerokai apipuvo. Ims daug jome 'apie t a į ar Grigaitis visi, kurie tik moka kiek geriau rašyti. Aukštesnio ir spe sia ir stambiausių inteligentinių pajiegų, negu kuri kita
Piocli, Charles Kiebet, Auladarbo ir pasišventimo, kol iš žino, ar ne. Mes žinome ge ciaiaus išsilavinimo amonių Lietuvoje taip maža, kad sam atskira partija ar srovė. Vienok jų partijos šalininkų vak
rd, Hadamard, Bougle, F. Hfckariuomenės tarpo bus prar*a rai, kad yra skirtumo tarp dant valdininkus negali būti jokio pasirinkimo. (Lietuvoje dininkų tarpe tėra tik šešta dalis.
Studentijos tarpe katalikų (ateitininkų) grupė yra pati rold, Jean, Pierre Hamp, Cha
linta raudonoji agitacija, ne socializmo ir komunizmo va inteligentijos maža palyginant su Vakarų Europa, bet daug
ries Vildrac, Lucien Descastambiausia ir moksluose pati narsiausia.
padorios ligos ir kiti sube du. O skirtumas vra toks. daugiau negu pas Amerikos lietuvius).
v..,,,, ™,llfir,
„
.
,
Iš neplačios mano pažinties verta paminėti keletu daug ves, Nenri Beraud, Mickel
dievėjimo vaisiai.
Bolševikų laikraštį redaguoLeon
Bazalgette,
V . s « e pasaulyj. M T O tvarka p a g a r s ė k i mažut* 9 ^ \ 9 J f f S 3 m
^ Ū A B D A g T U R A U S K A 3 baigia ši- Carday,
ja barberiai, o Grigaitis bar- carija turi didelį valdininkų
pasirinkimą, nes kasmet apie
Paul Coliu, Albert CremieNaujai Lietuvos valdžiai berių nekęsdamas, niekuomet 2000 (du tūkstančiu) jos tautiečių baigia gerus universite met teisių skyrių garsiame Paryžiaus universitete, kame per
kvotimus aštriais šepečiais galvą pašukuoja... E; Turauskas ux, Heniy^ Marx, Paul ftebouždavinių bus labai daug. barzdos neskuta.
tus. Mažų prasikaltimą padaręs valdininkas tuojau prašali
yra buvęs Lietuvos charge daffairs par interim Berne, ux, Noel-Garnier.
Kaip po Sleževičiaus valdy
Apie kitus jų plepalus pa namas ir į jokią vakfcšką vietą daugiau nebegrąžinamas.
mo pasirodė
neapsakomai rašysiu vėliau, nes jau butų Tad Šveicarijoje valdin*aka«ja patys geriausi žmonės: mo Šveicarijoj, t a i pats gabiausias ir toliausia matąs iš visų Tarptautinis Darbininkų
mūsų jaunų diplomatų, parengęs pHiikų projektą Lietuvos Kongresas.
daug skylių, taip bus ir dabar. šiandienų pe.draug.
kyti. prityr? k dori.
diplomatams ruošti.
Bet Lietuvos gyvenimas rei
Hjahnar Branting, buvęs
MOKSLAS PRITYRIMAS IR DORA.
kalauja ne tik skylių lopymo,
D R PETRAS KARVELIS, 1923 m. gavęs politinės c Švedijos premieras, dabarti
7
bet ypač reikalinga yra dau
Kaip arti tūkstanti Iieutvių kasmet baigs aukštuosius konomijos daktaratą Breslavo universitete. A epaprastos e- nis savo Šalies atstovas Tau
giau snmaniningumo, ištver
mokslus, tuomet lf Lietuva turės didelį valdininkų pasirin nergijos ir valios vyras; tarp jaunųjų gabiausias ekono tų Sųjungoje, išrinktas vi?Pavyzdys jaunimui.
hu balsu tarptautinės darbi
niės ir teisybės. Dabartinio
Lenkijos skautai nutarė ne kimą ir bile liurbiai ten nebevaldininkaus. Bet kad kasmet mistas. Greitu lakiu spėjęs aukštai pakilti; pirmininkavęs
ninkų konferencijos pirminiu
ministerių kabineto sąstatas
vartoti nei svri :;«*..'; n; i taba 1,000 baigtų, tai reikia, kad universitetuose bei aukštuose musiį ekonominėms delegacijoms Ženevoje ir Rygoje, t a i
'ku.
rodo, kad jiems užteks ir gcko. Ar nebūtų gera, kad Liet. institutuose turėtume apie 6,000 studentų, ty. lygiai kiek busimas finansų ministeris.
lų noru ir tvirtos valios. Bet
K. Ambro&aitis, P. Radzevičius, Kl. Ruginis, Leimonas, Naujoj priemonės.
turi latviai Rygos universitete. Mes gi Kaune ir užsienyje
v
.
! Vyčiai mestų a I kol i su m išviso turime vos apie 1,800, kurių tarpe arti pasės Lietuvos K: araužims, Pakuckas ir -daugybė kitų sudaro stambius
Vokietija, norėdami Anglų
skalno
jau galima pusės
permatyt,.
kad
iš bedievukų
pra k o t į m i = g - ,
nustatyti
prieš
žydų. 3Tuo 900 iki 1000 dar labai toli. t a d suprantama kokią mūsų kultūrinius rezervus netolimos ateities Lietuvos po- visuomenę
Perdaug
gydytojų.
sidės toks "lojimas ant vai
gilią prasmę turi dabar Varomas Katalikų federacijos Kul litikai ar mokslui.
jfraneuzus, ir francužų prieš
Vokietijos gydyįojų sąjun turos Vajus! Ir nesustabdytame jo tol, kol Lietuvos moks
duos, kokio dar Lietuva ne
Už poros metų katalikai galės pastatyti kandidatais į Sei- anglus, atspausdina čymesga įspėja jaunimą, kad nesi- lingumas nesusilygins su kultūringiausių Vakarų l u r o p o j , mą apie 200 vyrį universitetus baigusių, žymiausia jų dalis nių AngHjos asmenų išsireišmatė.
Prašahnti iš valdžios liau- V ( , s t Ų stluli l'uot: medicinos, tautų mokslingumu. Tuomet ir Lietuvos Respublika taps yra Tautos Fondo auklėtiniai. Iš jų idealizmo mes ir lau- kimus apie Francijų iš ba
dininkai Lietuvoje ir jų sėbrai nes jau esą (ryiiylcln pr<iam\ tvaria, turtinga ir didi (ne didelė) Tauta. Bešelpiant netur ksime susikuriant naujos tvarkos, galingos Taftos. Jų tar^e Vusio su Francija karo laikų,
Amerikoje dės visas pastan Brangenybe.
tingą studentiją, Lietuva susilauks mokytų, prityrusių ir bręsta gabiausi Liettivos profesoriai, rašytojai ir veikėjai. k. a. admirolo Nelsono: "Aš
gas kad juodinti,
šmeižti,
Ir skeptikai pesimistai turęttj suprasti kokį dydį darbą nekenčiu Franci jos nuo mai*o
Pragyvenimas Vokietijoje dorų valdininkų. Tada ir Lietuvoje, kaip Šveicarijoje. į 10
meluoti, ir iškraipyti faktus pakilęs yra nuo 25 iki 200 — 20 minučių bus galima gauti paso visą. 0 nereiks t dienų atlieka tie Am«rikos lietuviai, kurie remia Kultūros Vajų. gimimo dienos ir aš jos nekę
apie naujos valdžios darbus. nnoš. daugiau kaip buio prieš šliaužioti nuo langelio prie langelio, medžiojant įvairiausių, Tai jie rengia Lietuvai didžių reformų pradžią.
siu iki mano paskutiiam at1
Jie melavime ant kataliku vra karų.
- K. P. aytfIfiiUBl ,> .
atsiprašant, "žyminių mokesčių/
— .
M
—
i iii 11 r i 11 i n r
MT, m
» —
* ^ i
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Tni ,1a
prityrę, bet ir katalikai jan
taip, kad raudonai įkaistų. Tai bus toks
Tu gi įtūžęs, karščiuojies.
— Verčku
jų melagysčių yra tiek paty
Anthony Matre.
LAURYNAS: Ko gi esi taip neramus
prirengimas, mirtin to niekšo vyliugio,
manytum,_kad tave žodžiai yra klaidingi.
rę, kad jiems nebetiki.
ir rastus, prefekte?. Auksas, kurio taip
kurs prasikalto mūsų dievams. Ii* tbus
karstai trokštir yra tik metalas, ištrau
Amerikos katalikų visuome
MAKRYS (įširdęs): Galingieji die
kankinamas iki paskutiniai valandai. Tad
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA.
ktas iš žemes; per jį pildosi visokieji nu
vai, pirmiau dar nebuvo* kad vergas taip
nė k Lietuvos katalikai da
gi, nuveskite šį vergų į vietą jam prik
sižengimai. Gi tikrasis, auksas yra tai toji
užgauliotų Romos prefektą. Sargai, pra
bar privalo teikti moralę pa
Vertė A. Matutis..
šviesa, iŠ kurios tie visi pavargėliai se
lausomų.
šalinkite nuo manęs šį nepakenčiamą ver
galba Lietuvos valdžiai daftg
mia sau paguodą ir suranda ramumų. Vi
gą; i meskite į tamsiausias Mamertmo ka
LAURYNAS: Vergu tikrai yra tas,
gyviau, negu pirma.
Tąsa. *į
:%
si pasaulio di€&€*ji yra vargingi; tiesiog
lėjimo bedugnes; ir nedaleiskite krikščio
kurio jausmai valdo protų. Bet gi tas,
(Įeina Quarto).
* vargšai ir neapkenčiami. Bet, štai pažkurs pergalėjęs moka suvaldyti savo jau
nių, kad matytų jį, iki atkeršijimui bus
Visuomet ir visur darbas se
QUARTO: Kimusis prefekte, atėjau
vėlgk į tuos turtus, kuriuos aš prižadė
smus yra garbihgas valdovas. Aš esu kaatlyginta, dievams už įžeidimus.
kasi geriau, kuomet jo diibtamstai pranešti, kad kalinys Laurynas
jau tau f Pažvelgk ant tų varguolių sey> ^ linys, pasmerktas miriop už tvirtų laikyti stoja žmonės vienminčiai
atveda čion visus Romos elgetas ir rai
LAURYNAS: Tirone, tH esi bejienerfų,
Jttirie
sudaro
Bažnyčios
garbe.
—
mosį
mano
įsitikrinimų
ir
už
išpažinimų
ir dirba sutartinai. Lietuva šus. Teismo kiemas jau pripildytas tais
gis snuskriausti mane be daleidimo To,
Pasinaudok
tais.
tartais
1
jų
Užteks
ir
Ro
tikrojo
Dievo.
Tu
esi
neteisingas
teisėjas
laimėjo ir laimės jau vien niekšais taip, jog vos tik galėjau perlyskurs laiko visų žmonių likimų. Jis tai
mai
ir
imperatoriui
ir
tau!
pasmerkdamas
mane
mirtvn
vien
til>
del
dėrto, kad darbo dirbti stoja ti. — Tečiau, štai ateina ir kalinyns.
apreiškė man, jog satbmeldybės vglanda
to,
kad
užganėdinti
savo
širdies
įnirši
prie valdžios žmonės vienmin
MAKRYS: KiekŠe, ar trr mggina šai
jau artinasi.
(Įeina Laurynas-.
mų
ir
atkeršyti
manomąjį
įžeidimą.
Uį
čiai. Artierikos lietuvių kata
pytis ir užgaulioti mane? Ar tai taip yra
MAKRYS: Šalin su ,-iuom, sargai!
LAURYNAS (prefektui): Meldžiu
visas
gi
skriaudas
man
padarytas
aš
ne
likų visuomenė nėra valsHK> eiti ir suskaityti Bažnyčios turtus. Pamuišniekinama Romos galingumo emblemos
QUARTO: (Jerai, augStatis prefekte.
atsimoku
tau
piktu;
aš
vien
tik
trokštu
Valstybėje, bet nuo seno jau tysi visų teismo kiemą, pripildytų: aukso
ir žymės f Aš žinau, kad tu trokšti-mir
Tavo įsakymai bus išpildyti.
ir
veliju
tau
didžiausio
gero,
būtent,
kad
yra organizuota vienybė, ir taurėmis ir indais. Galėsi jak pasisotin
ties. Tai yra tik tavo svajonių niekumas.
(Laurynas vėl išvedamas kalėjiman).
nemirtingoji
tavo
siela
butų
išganyta.
tai vienvbei vadovauti skiria ti- '
Bet gi* tuojau dar nemirsi. Aš prižiurėMAKRYS (vienas): Nungi reikia
Taip, spręsk, kas yra vergu: tu ai* aš.
ma Federacijos Kongrese Cen
- siu tavo kankinimą, kad mirtis butų tau
padaryti prirengimus to niekšo nubaudi
MAKRYS (žvelgdamas teismo kie
tro Valdyba. Ir mums, ame
kuožiauriansia; kankinimo laikas bus ii
MAKRYS (niščiai): Tu esi bepro
mui. — Ha, žiauriausiais įrankiais ir prie
man;
rūsčiai): Ką tai reiškia, jog visas
rikieciams svarbu išrinkti atel.
ginamas, t a turėsi laipsniškai įnirti, Saitis! Bet gi Jupiterio pagelba sudarysime,
monėniig aš sutrinsiu įdrąsintą jo dvasią
teismo kiemas pripildytas vargšais, niek
naneiais > metais tinkamų as
- g l t į prižiūrėkite, kad geležinis pet*ius bujog sveikas, turėsi suprasti savo pareigas.
irf ant Jkaitnitų geležų prailginsiu jo nii^
šais! Ox at pristatei turtus sulyg priža
menų, vienminčių. Apie Centtų prirengtas; sukursite smarkią ugnį }
LAURUKAS: Aš kalbu ramiu fmdu. i rimo valandas.
dėjimo!
(Bua daugiau).
LIETUVIŲ KATALIKŲ
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NUO KO PRADtTI REFMMAS?

"DRAUGAS"

TRUPINIUKAI

TRUMPOS ŽINIOS.

ROMA VALERIJONO LAIKAIS.

SVARBI FMNCUZį)
NUOMONĖ APIE
LENUOS.
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North Side su Brighton Damakiatis p.
Gedimino kalne buvo užknr darbo žmonių švente 1 d. gePasodintų medžių reikšmė
Parku Brighton Parke.
A. Stankus ss.
yra gana didelė. Praeis gal
2—3—1—1 ta ugnis, kurią kūreno ir sau gūžės."
F. Stankus rf.
Kaip komandos stovi.
0—0—1—1 gojo vaidilutes. Ugnis palen
Mokyklos, organizacijos ir kelios dešimtys metų prisi
*
Savičius lf.
W-L-Pct Cicero.
-O--0 gva degė vėjo supama ir lig gįaip žmonės susirinko į baž- mins ta diena, kada sodino
Veda S. PETRAUSKAS Town of Lake . . . . 2-0--1.000
Dvelis c.
1—l__0__o karatis staigiai vėjo papusta nyčią. Po pamaldų visi tam me Vilniaus medį. Gal gyveSekmadieny, birž. 15, oras Extin lb.
0 _ _ 1 _ 3 _ 0 rodė lietuvių ramų būdą. Tik tikroj tvarkoj nuėjo ant Ge-.nimo bangos išblaškys į visas
North Side
2-0-1.000
•
nebuvo labai geras ir manė Kalečius cf.
Žaidimai rytoj.
0—0-(K-0 blaškosi į šalis, lyg gailės- dimino kalno ir sodino Vilr ! šalis ir. kada teks atvažiuoti l
Bdvghton Park . . . . 2-1- .667
me nežaisti, bet mes lietų aptaudama mūsų senelio Vii-'niaus ąžuolą. Prieš pasodin Telšius pamatysim Vilniau2-1- .667
North Side su Cicero, Ciee- \Y. Pulhuan
gavome. Taigi visi nuvažia
5—9—8- 3 niaus.
Cicero
2-2- .500
roj,
i
siant, ąžuolui apkarpė sužeis medį augantį.
vome į Mark White Squaro
Prisimins visos pergyven
Jaunimas ir bendrai žmo tas šakutes, lyg mums paro
Providence
1-2.333
Roserand su To\vn of La
susidurti su pereito sezono
R—H—C—E nės užsimąstę kalbasi ir lyg dė, ka4 ir mes turim atmesti tos valandos gimnazijoj bū
Bridgeport
0-2- .000 čampionais. Pirmame persi- Bridgeportas
ke, Town of Lake.
Galinsky ss.
0 - O - ^ L _ 3 laukia kažin ko tai nepapras blogąsias puses ir dirbti, kas nant. Prisimins visi tie drau
West Pulllman su Brighton Roseland . . ... . . 0-3- .000 mainyme Cicero negavo nei
Lešeiauskas lf.
1—o—0—0 to. Jų ausyse gįrdžiasi paver reikalinga tėvynei. Kada ą- gai, su kuriais Vilniaus medį
Parku, McKinley Parke.
vieno išbėginio, o aštuonioliSimonaitis c.
O—O-O—0 gtų brolių depavimai. Į užsi žuolas buvo pasodintas Gedi sudinau. Ir visi tie įspūdžiai
Dievo Apv. su Bridgepor- Šiandie žaidimai.
kiečrai 4tos kp. svaidininkai
Oramontas p.
i—i-o—a mąsčiusią minią kalba visa mino kalne, tada medžius so pasiliks atmintyje, kol tik ma
gavo 2, bet Cicero nenusigan JureviČia cf.
1—1—0—0 eilė kalbėtojų ir ragina atva dino organizacijos ir įstai no gyvenimo saulutė švies.
do antrame persimainyme ga Puerling rf.
0—0—0-0 duoti, nuo amžių mūsų buvu gos askirai. Sodino medžius
Ignas Šimkus.
vo 4 išbėgimus paskui ir taip Katausky 2b.
eį-2—o—o sį Vilnių. Vilnius — tai mūsų gimnazija, seminarija ir tt.
Telšiai,
ėjo pakol gavo 18 išbėgimų W. Yomantis lb.
0—0—6—0 tautos širdis, jo neatvadavę w i ,
•
—
prie ĮSiecių 7. 4tai kuopai J. Yomantis rb.
0—1—1—0 negalėsim nei kapuose ramy
ŠLurna pradėjo svaidyti, bet
bes rasti.
paskui patsai geriausias 4tos
3—5.-12—4
Galop, prakalboms pasibai
kp.
metikas
turėjo
užimti
ŠiuPradėk taupyti su $ 1 . 0 0 šiame pirmiame seniausiaK. gus, šauliai 'paleido galingus
rnos vietą. Nuo Šiurnos mes
me ir stipriausiame Lietuvių Valstijiniame Banke Ašūvius, kurių skardus balsas
gavome 5 išbėginius, o nuo
f
atsidūrei Gedimino kalne Vil
merikoje, ir taupydamas regulariškai JŪSŲ pinigai paLaurynaifio 13. Ciceros meti
niuje. Ten užgavo tėvynės
sidaugįs ir bus džiaugsmas del Jūsų kad pradėjote
kas Simonas Kupernavičius
meilės stygą brolio vilniečio,
taupyti šiame banke.
davė 4tai kuopai 7 "runs" 10
kuris trokšta laisvės oro.
("Dr." korespondentas).
^liits'' ir gavo 18 "strikeuž vieną tuziną
Atsilankykite ir susipažinkite su Valdyba šios
Baigia degti užkurtoji ug
outs," tai bent metimas prieš
NEPAPRASTOS IŠKILMĖS. nis Gedimino kalne, ir žmo
3ankos, kurie su mielu noru suteiks jum informaci
lebeliŲ nuo
ėampionus. Sekmadienyje pas
nės palengva išsiskirstė nuo
jas del visu jusu finansinių reikalu.
mus atkeliauja campkonai — Vilniaus ugnies kūrenimo ir
kalno. Nors jau buvo,naktis,
Vilniaus medžių sodinimo
North
Side.
Žaidimas
prasi
Siunčiame pingus į Imtuvą doleriais arba litais,
bet dar iškilmės galutinai neiškilmes Telšiuose.
dės lygiai 3 vai. Vyeių ženužsibaigė. Dalis žmonių išsis
parduodame Laivakortes ant visų Linijų, inšiurinam
nvpe visi atsilankykite.
kirstė mieste, kiti nuėjo ant
namus ir rakandus mio ugnies, darome paskolas ir
Kiekvienas daiktas turi pra
Iš "home run" mušiku S.
Džiugo kalno.
parduodame Pirmus Morgičius kurie atneša 6 r ^ nuo
Kupernaviėius iš CLeero ir J. džia, taip pat turi pradžią ir
Džiugo kalne buvo paruoš
šimtį j metus.
Petraitis, Cicero gavo po "ho- kiekvienas darbas. Taigi, kie
- rSiS
tas laužas, ir lyg tik užbaigčnie run", J. Kiškunas dar ly kvienas darbas reikalauja tam
Mūsų vienatinis procesas išdirbinio,
degti ugnis Gedimino kalne,
apsaugotas
su
patentu, suteikia
MH
di visus turėdamas keturis. tikro pasiruošimo, kad*jį ga
Kapitalas ir Perviršis
WENNERSTEN'S Bohemian Blend
uždegė kitą laužą Džiugo kal
lėtų tinkamai .atlikti.
Pirm
GERESNI SKONI ir galima jį LENG !?ENNERST!!į!
V
I A U PADARYTI už bile vieną kitų
. . .
.
ne. Ugnis degė gal valanda
y.
prrengiraų. Daugiausiai darbo del
4juiirmtati
Tuo
laiku
jau"
Sporto trupiniukai.
šventei
įvykstantįvairios
ruošiasiorga
mot ar
• daugiau.
,
.
«
...
.
jūsų yra attekama mūsų išdirbystej.
Banko Turtas Virš
kyklos, ruošiasi
Daugiau kaip 28 metus WENNERSnuolių būrelis žaidė, linksmi
M
TEN'S teikia pilniausi užganedinimą
nizacijos sodinti Vilniaus me
nosi.
del daugelio jo vartotojų. Pabandy
S. Kupernaviėius Ciceros dį.
kite jį.
Baigia ugnis degti, jaunuo
metikas svaidydamas 27 "ini
MIKE MOSII.MNAS
JOHN LEfiF.IRO
liams
pasidarė
nebelinksmu
ir
Ir
visi
žmonės
dalyvauja
IMS S. 50th Aveuue
mngs gavo 50 "strike- ou3352 So. Halsted Str.
Cievro 8013
medžių
sodinimo
šventėj;
kaxl
dienos
įspūdžių
pilni
grįžo
Blvd. 4372
ts", davė 25 " h i t s " ir davė
JOS DOBROVOLSKIS
J BOCHl'NAS
14 "base on balls." Tai bent sužadinus širdy gal jau gęs namo. r Susirinkę į eiles už
2257
W. 23r<l Plaoe
4828 W«S| 15th Str.
traukė sutartinę i.r bematant
tančią
tėvynes
meilę
ir
tvir
geras rekordas.
ALBFRT I.URIE CO.
Po valdžios ir CLEARING HOU^E Priežiūra
M. M R A ^ K
tai pasižadėjus #įnti, Vilnių. , pasiekė namus.
1816
Bhie Islaiul Aveniu1815 Bluo JHiml Avcmic
Visos
įstaigos
ir
organizaci<
Pavasario
naktis
trumpa,
Canal 2762
fanai 1101
Jonas Petrušaitis Ciceros
K a
A. G R I S U S
jos, tautinio upo užgautos,
taip diena greitai ateina IšA. SZLEI T TER
giludytojas labai gerai gaude" n , o s i a s i
1827 Soiitn l'nion
rui d
1438 S. 48!h Court
ii įmušė, gaudąP
^'<>s šventes aušta puikus rytas, žmonės
BANKOS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 v a i ryto iki 4:00 vai. \ ir sykiu gerai
ir
n
stengiasi parodyti visiems,,Iiuosi nuo yisų darbų — "Tai |
v&k * re
mas "liome
UTARNINKAIS IR SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare
kaip mums brangus Vilnius
ir kad mes be jo negalime.
=y
Ciceros "Sliart stop" A.
Susirinko, aikštėj prie gaiš
SlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlMIlIlIlIlIlHlllllllllHIIIIIIIHIIIIIIIIIim
Lauryn.iitis gryžta, iš atostu
rinės skaitlingas moksleivių
gų ir tuojaus užims darbą.
būrys, kurių iširdyse dega tė
vyne* meilės liepsnelė. Juos
4tos kuopos svaidininkai
iš Visų pusių apsupo žmonės,
s
buvo
menki;
jie
negalėjo
gan
£ RATAPLANKIŲ IR TRUBELIŲ IŠPARDAVIMAS
kaipo busiančius tautos va
— TIKTAI DVI DIENI.
=? t i daugiau 10 "litis". Tie
dus. J moksleivius ir visus
septyni išbėginiai buvo 18nio
susirinkusius žmones prakal
likieėiams tiktai daroma nuo
bėjo Seminarijos iY\rektorius
įcereieių.
ir nurodė, kaip mums brangus
Geros Gaarant. Trubelės
Mažai vartoti Tire*iai
Vilnius.
(Tubes)
Town
of
Lake
supliekė
Garantuoti
Nurodė, taip pat, kaip mū
•)' ' v . ) . .
. . . .
. . • • • • • .
<p . c / U
Brighton
Park
12
prieš
10.
$2.00 30x3V2
1.50 |
sų jaunimas Vilniuj yra kan
30x3V2
o—X%5
/
o
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
JL./O
4.00
32x4 33x4
kinamas ir varomas j kalėji
2.00 S West Pullman.
4.00 31x4
mus už menką nusikaltimų, ir
32x4
2.25 I
4.50 33x4
| 33x41/2 32x4y 2 . .
34x4
2.50 S
kad mes visi, kol tik mums
4.50 Didesnieji • • • •
5 ^Didesnieji
Pereitame
sekmadienyje
3.00 5
švesioji saulutė švies, neturi • •
Nauji Tire'iai.
rungtynėse tarp VVest PuH- me apleisti Vilnių. Turim pa
30x3V>
$5.50 3 4 x 4 . . . .$9.50
manieeių ir Bridgeportieeių, aukuoti savo pegas Vilniaus
= 32x4. T.. $8.50
West Pullmanas laimėjo o atvadavimui iš grobuonių len
prieš 3 išibėgimus. T^ dienų kų.
lijo ir tikrieji svaidininkai ne
h to griežia tautos bimatsilankė, tai manadžieris tu
i a ir eina pas apskrities vir
rejo fdėti "Hnnks ,, ir pats lu
šininkų ir eia sustoja. Čia kai
rėjo žaisti.
ba vįsa eilė kalbėtojų ir duo
Kitos kuopos manys, kad
da pasižadėjimus ginti Vil
VELTUI! Floater'is su k^kvienais dviem tirėtais
mes esame menki, bet ne, neinių. Kalbėtojas visos Įstaigos
perkant šiame išpardavime. Kaip tik tinkamas vartoti
mūsų tikri svaidininkai neat<\r organizacijos vardu parei
norintiems plaukyti ežere.
silanke. Nuo savęs turime pa
škia, kad Vilnių atvaduoti pa
sakyti, kad Bridgeportas ydės.
§
Telefonas V i c t a r y 3429
= ra menkas ir "poor loGsers^.
Sukruta, jaunimas, jų šir
iiiiiiiiiiiiiiftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiminmii= — Biskį buvo nesusipratimų
dys užsidega tėvynės meile ir
po žaidimo tarp svaidininky
nori atkeršyti lenkams už kan
Bridgeporto ir West Pullma
kįnimų nekaltų mūsų brolių
no, bet tai užmirškime.
Č I S mažas vaikas išdykavo, todėl jo
vilniečių. Užsidegė jaunuolių
*«* motina pareiškė, kad jis negaus nė
Ateinančiame sekmadienyje širdys karšta ugnimi, jiems j
trupučio.
birž. 22, West
Pullmanas rupi broliai vilniečiai ir tė
Ireg. 8 V. Pat. Biure.
žais su Dievo Apveizdos kp. vynės ateitis. Įsivyruoja kie
Matai ką jis daro!
pereito sezono eampionus ir kvieno jaunųolio-ės širdy min
Palauk, kuomet jį sugaus motina!
Motinos, nebauskite savo vaikų neturėji
mes tikimės supliekti.
mu Bambi n o po ranka, kuomet jie to rei
tis, kaip brangus gimtasis
kalingi. Jei jie išvemia dalj savo maisto,
kraštas, jo gamta, tėvas ir mo
turi vidurių diegimą, išpūtimą, viduria
vimą—duokite jvems Bambino be jokio
Box Scare! eiutė.
Gerai žinomas bankai tarpe lietuvių visoje Amerikoje
atidėliojimo.
Tie
nemalonus
simptomai
pranyks
lUiaa 3 S c
taip greitai, kaip greitai jų sistemą perims šitas ne
aptiekoM
Po visų pasižadėjimų jau
West Pullman
R.H—O—-E.
tavo stiprumo ir gera patarnavimą.
pavojingas, pasekmingas vidurių paliuousuotojas.
K Ū D I K I A I MfiGSTA JI f
J I E N E T PRAŠO D AUGI AUS I
Skackauskas 2b. 0—1—1—0 nimas žengia ant naujai pa
I F. AD. RICHTER 4b C O , 104-114 So. 4th St..
Norvilas 3b.
0—0—O—0 vadinto Gedimino kalno*
I
i
m
i •

SPORTAS

Pradek Taupyti

Dabar Del Ateities

Tie Gražus Stiklai
DUODAMA

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

DYKAI

Wennersten's Boheraian Blend
Pilniausias Užganė
dinimas

[****

$275,000,00

4*UftMCO '

$3,000,000,00

11

Metropolitan State Bank

2201 W. 22nd Leavitt
, J K Street

C»»JB3I

I

SPECIALIS BARGENAS AUTOMOBILIU
SAVININKAMS

I
Į

•

^ffl

•

Jeigu nori nusipirk
ti namą ir reikalingi
lau pinigai, tai ateik
mušu didelen
bankon.

I SPEED TIRE COMPANY 2329 S. WABASH AVE, i

d

15TOCK YARD
PEOPLES STATE BANK
DIDYSIS BANKAS ANT
Kampo 47 ir Ashland Ave.
Chicago.

m

iii i i
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Šeštadienis, oir£ 4l, 1 9 $
i

Lietuvos Paštų, Telegrafą
USjrŪVON PINIttV "8nttf. lis į lietuvius g a n a n č i u s •
ir Telefonų valdyba.
merikoj (Suvitnytose Valsty- ]
TfcJAMfc, ĮSPĖJIMAS.
.^.
Nors nė kartų buvo skelb bėse) įspėdama, kad 'apsaugoi/
•
ta, kaip Lietuvos, taip ir A- jus nuo tos žalos, kusia patys
merikos lietuvių laikraščiuo pinigų siuntėjai netiksliai siu
Lietuviai važiuoja Lietuvon ove- I
se, k'ad tarp Lietuvos ir Ame sdumį pinigus sau padaro ir, čiuosna neilgesniam laika} kai \
galės gfyžti Amerikon
rikos Suvienytų Valstybių kad išvengus, bereikalingų į- .metams,
iieeLtslžvelsriaJ^ 1 Kvotą..
Čia teikia priminit, kad laukia naujų vargonų.
Nors ne kartų buvo skel tarlmų Paštų Žinybos tarn.au
Sekmadienyje, birželio 15 d. kštesni mokslą, Universiteto
Į LIETUVA.
šiuodu
advokatai
abudu
ytH
Oras.
bta kaip Lietuvos, taip ir A tojams, vteninjelįa, tįJa»B ir trumpiausiu laiku, kas Sereda,
šv. Antano parap. mokyklos m o k s las jeigu galima, kad toekspreso laivais.
aštuntas skyrius turėjo moks vai aukštesniam mokslui prie-| dideli patriotai, visuomet dar
Čia oras šiltas, dažnai ly merikos lietuvių laikineirio garantuotas būdas pinigus trtjats
BERENGĄR1A
AQIITAK1A
lo metu užbaigimą. )$&ige 45 lankiai atsilieptų, savo vaiku buajasi lietuvių tarpe^ir yra ja, tas sunkina ūkių darbus se, kad tarp Lietuvos ir A- siųsti pašto perlaidomis.
MAURETANIA
geri
praktikuojanti
katali
mokiniai. Programa susidėjo čius paraginus, kad tautos iš
dirbti. Žmonės kalba, kad ga merikos Suvienytų Valstybių
Pašto perlaidas (pinigams (per Cherbourrą ar Southamptoną)
iš dainų, gražių drilių ir per pavojaus vadavimas ir nuo kai. Jeigu kas tai šiuodu vy li būti blogi metai iš priežas jau pereitais metais yi'a įves persiusti) galima paduoti kie
Iš Lietuvos į Ameriką
ta pinigų persiuntimo operaei kvienoj Suv. Am. Valstybių
statymo "Siuvėjas". Visi vai priešų gynimas kataliko širdy rn mūsų katalikiškos visuo ties nuolatinio lietaus.
SfS. manote parsitraukti gimines
menės tarpe pridera ir turi
jos pašto perlaidomis ir to- pastojstaigoj; ten pat tuo ret iš Lietuvos, vietas užsakyklt da
kučiai savo programo dalis la je tai Dievo paliepimas ir ka
Darbai mažėja.
butl remtini. Juodu gyvena
kis pinigų persiuntimo būdas kalu g«lima gauti visas in bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
bai gerai atliko. Garbė sese talikai tų Dievo paliepimų pi
Su pradžia šių metų mūsų
telks jiems pag-elba ir rodą. Visi
Ciceroj, ofisą turi ant Metro
yra vienas iš geriausių, nes formacijas.
rims Kazimierietėms ir dva ldė, pildo ir jeigu ir visi nepil
trečios klesos keleiviai turi atski
politan State Banko> 22nd kolonijoj darbai pradėjo ma siuntėjas yra. garantuotas,
LietuVos Raštų Valdyba ti rus kambarius, neprilygstamas
sios vadams už tokio gražaus dys apleis savo šalį, katalikai I
žėti. Kasdieną daugiau ir
str. ir Leavitt, Cljieago.
kad jo siunčiamieji pinigai kisi, kad šitas įspėjimas at švarumas ir maistas.
' programo suruošimą.
J visuomet ištvermingai stos lig Po gerb. adv. turiningu, kai daugiau darbininką paliuoSmulkmenų klaus fX
tikrai,
jtosieks
savo
tikslo
ir
•«
kreips
suinteresuoto
jų
domę
Prieš Diplomų išdalinimą vienam apgint šia ir kitas ša bų niusų gerb. klebonas gra- suojaina iš darbų. Bedarbių
kis vietoa agento
niekuomet jie negali žūti. . ir ateityje visi netobulumai p arba
baigusiems vaikučiams 8-tą lis reikale, nuo priešų.
skaičius
didėja.
Tą
progą
dar
žiai. ir jausmingai į tėvus ir
Tečiau sU pasigailėjimu ten tiigų persiuntime bus prašaiin
:
skyrių, gvrb. klebonas pakvie Adv. M#stausko kalba begalo baigiančius mokslų vaikelius bdaviai išnaudoja savo nau
ka konstatuoti, kad daugelis tL
tė mūsų gerbiamus advokatus žmonėms patiko. Adv. 4$. Mas prabilo. Paskui sekė dalini dai — mažina algas. Tas vis
c r?rARI) ^LlKte,
tautiečių gyvenančių Suvieiiy
Kitų
laikraščių
prašome
Š
«
140 X. Dearbom St. Cihtago, m .
p. B. Mastauską ir p. K. Čes- tauskas angliškai
kalbėjo mas dovanų ir diplonuj tiems, kas darbininką verčia domė tose Valstybėse iki šiam lai
persispausdinti.
nulį pakalbėti. Adv. Mastau- Po kall)os adv. Mastausko, kurie moksle aukščiausiai at tis, klis gali atsitikti su juo
kui teibesiunčia pinigus Lie
skas pasakė, kad einantieji klebonas pakvietė adv. K. sižymėjo. Pabaigoj kalbėjo, ryt dieną. Lietuviai darbinin
tuvon registruotuose, papras \ llllll|llllllllllllll|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||NIIIIII«IIIIIIIHIIIKiillNlllllinil^
į katalikiškas mokyklas vaiku (Ysnulį kalbėti. Adv. Česnu- gerb. kun. Linkus. Po jo, kai kai turt būti prisirengę su
tuose laiškuose ir net atviro
čiai gauna geresni įmoKslą* ku lis lietuviškai kalbėjo. Jisai bai sudainavome Amerikos ir tikti sunkius laikus. Nedary
se banderolėse tarp atvaizdų
rį gauna viešose mokyklose apibudino doros ir mokslo Lietuvos himnus, sušukome kime nebūtinų išlaidų, k. a. (fotografijų). Tai Į) siunčiami
Liepos 5 i., 1924
su geru priedu, būtent, kad santykius. Mokslas be doro*, tris valio, tėvams, seserims svaigalams ,tabakui, bran pinigai dažnai esti išimami no |
I
DIDŽIAUSIU PASAULIO LAIVU
katalikiškos mokyklos mokina be tikėjimo žmogų nefcsauk- ir Lietuvai ir apie dvyliktą giems rūbams ir tt.
sųžinangais žmonėmis.
valanda išsiskirstėme namo.
Darbininkas.
— — — » — —
Siuntimas pinigų nors ir re
!
.—
, :
Žmonių buvo pilna svetai
= =
tfistruotuose
laiškuose, nei
nė ir veik kita tiek negalėjo
kiek nėra garantuotas, nes
United States Linijos
į svetainę tilpti, skirstėsi pa
einant Tarptautinę Paštų Kon s
Ne Amerikos piliečiams atgal grįžimas į 6 mėne
mažu, pilni pasitenkinimo gra
vencija ir paštų taisyklėmis
sius pilnai užtikrintas.
žių kalbu, programo.
Naujamiestis 1924 m. V--26d. už įdėlius laiškuose Paštų Ži
Kainos iš New Yorko i Klaipėdą re^ulianės: I I I
Uar!>ė tėvams už taip gražu
nyba neatsako, nes įdėlis, pri
klesa $107.00; I I klesa $152.50; Karės taksų mokestis
savo katalikiškose savo vaiku
imant laišką, pašte, netikrina
$5/J0 ekstra.
ėią auklėjimą lietuviškose-ka
Brangųs Amerikiečiai, ku mas. Todėl tokis pinigų siun
Mes parūpiname visus dokumentus- reikalingus ke
tedi kiš koše mokyklose.
rie paeinat iš Naujamiesčio timas 'atneša žalos siuntėjams
lionei.
Mušu tėvams LHevas laimi parapijos, j Jus mano šauk- ri iššaukia nepasitenkinimus,
Norėdami aplankyti savo gimines, keliaukite Lie
rta, jie save dailiai užlaiko, sm'as!
bei įtarimus Paštų Žinybos
tuvon su šita ekskursija.
turi savo gražius namelius, o
Visais reikalais, kreipkitės šiuo adresu:
J us žinote, kad dar prieš di (tarnautojų iš visuomenės pu
Vertė Jonas Tarvydas
tuose nameliuose auklėja j)o
dįjį- karų Naujamiesty buvo sės.
V. M. STULPINAS, GEN. AGENT.
keletą Dievui ir Tėvynei gra
Apdaryta gražiais viršeliais. Kaina tik 75c.
Turint
omeny
aukščiau
pa
pastatyta didelė graži muro
žiu, sveiką vaikučių.
bažnyčia, bet jai dar daug sakytų, Lietuvos Paštų Valdy
Cioerietis.
Phone Yards 6062 "
ko trūksta* o svarbiausia, kad ba, randa reikalo dar kreipLabai graži dovana baigiantiems mokyklas. Jau
.[jos šventorius iki šiolai neap
3311SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILL,
|
PRANEŠIMAI. }
Pirmas kišeninis Liet.—Ang
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiNiiiiiiiiiiiiiiiHiiiitiiiiiiiimiiiiiiiHiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiir^
Kat. Federacijos 12 skyr. mūrytas, jis atlapas, per jį
nimas taip mėgsta ją skaityti, kad ir miegą užmiršta.
liškas ir Anglo—Lietuviškas
pusmetinis
susirinkimas j - įeina ir prašyti ir neprašyti,
*
h.***
vyks nedėlioję birželio 22 d. net ir gyvuliai! O jog švento
Galima gauti:
1:00 vai. po pietų šv. Anta dus yra šventa vieta, kur Talpina savyje 18,000 žodžių
no par. mokyklos 8tam kamb. Jūsų 'bočių kaulai ilsisi, vie knygelės didumas: 5colių ii
Visų draugijų atstovai-es ta, kame meldžiasi Jūsų tė gumo, ir 3 colių platumo, taip
malonėkite skaitlingai susi vai, Jūsų gimines. Tikinčiam gi turi gražius apdarus, aiškią
rinkti j laikų, nes reikės pa* žmogui toji šventa vieta nie spaudų, ant plonos popieroi
bitarti apie Federacijos pik kinama.
spausdyta. Ant galo knygų
nikų ir kitų labai svarbių
Taipgi galima gauti:
Naujamiestiečiai atjautė tės randasi paaiškinimas, kaip
dalykų yra iš Federacijos A p keblių šventoriaus padėtį ir tapti Amerikos piliečiu, taip
Išmokame kiekviename Pa^te Amerikos Dolieriais
St. Francis Rectory. 94 Bradford Street
ar Lietuvos Litais.
skričio, kuriuos turėsime ap nutarė jį apmūryti ir pradė gi yra surašytos visų valstijų
Lawrence. Mass.
TELEOAFU^
tarti.
1
*
jo darbų, bet Naujamiestie sostinės.
Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems
pirmiau per mušu; įstaiga yra 50% pigiau. Klauskite
L. Krekščiunas rast. čiai karo suvarginti, o žlugus
Atydžiai skaitant ir moki
įnforrasaciju laišku ar ypatiškai.
rusų ir vokiečių valiutoms, nanties, kožnas lietuvis gali
AFFIDAVITUS ir kitus legaUškus dokumentus
Šv. Dievo Motinos Sopuliu pasijuto vjsai be pinigų ir ne lengvai išmokti kaip tašykpadatoftie atsakančiai.
gos Dr-stė rengia basket* pik- įstengia pradėtų darbų baig liškai ištarti angliškai. Taigi
LAttrO^AUTĖS ant visu linijų.
Apdraudžiame nuo ugnies ir kitu nelaimių.
nikų — išvažiavimų j River- ti.
patartina kožnam ta žodynėlį
REGISTRUOTAS NOTABAS
side> 111. birželio 22 d. 1924.
šhiomi pranešu, kad aš nupirkau
įsigyti,
ir
nešiotis
su
savim
ki' Žinau, kad Amerikoje Naunuo A. Tarvido Hanlware storą. Už
Bus visokių žaidimų ir ska
jainiestiečių( yra nemažas skai šeniuje, nes jis nestoras ir la
laikau goriausios rūšies maliavų, pri
nių
užkabosiu.
Visi
susirin
rengtų ir nepiirengtų maliatojimuL
čius, kai kurie iš jų gausiai) bai nežymus kuomet jį nešioji
kite į svetainę ir su trokais
Taipogi užaikau geriausio aliejaus Ir
šelpia savo gimines Lietuvo kišeniuje.
t ar pa t i no ir gražių sienoms išpuošti
bus galima važiuoti. į pikni
popierų ir aš užlaikau visokios rū
je esančius, aš noriu x Jums Jo kaina labai pigi tik vie
ką. Tikietus galima gauti pas
šies geležinių daiktų: zooukęlių, vi
Chicago, Illinois.
priminti, kad ir Naujamies nas doleris. ($1.00).
nių, visokių kranų ir visokios rū
dr-jos n'ares.
čio bažnyčia Jums ne sveti "DRAUGAS/' PUB. CO*
Telefonas YArds 46(59
šies tulšių ir darželiams laistyti gu
Valdyba.
minių paipų ir dratų į langus ir du
2334 S. Oakley A ve.,
ma, nepamote, jog joje Jus
ris ir dratinių audeklų del langų ir
gavot vardų, kurį nešiojat,
durų ir varnlSiavimui Ir maliavojlmui šepečių ir visokios rūšies pail
joje tapote krikščionimis, jo
siu.
je' pirmų syk priėmėt Šv. Sak
ramentų — vis tai labai svar
Koncertas.
bus, j vykiai, kurių atminimasj
Birželio 14 d. šv. Jurgio
Hardware, Paints, Oils and General Repairs
Jums turi būti labai brangus,
par. svet. muz. Čižausko ir jo
o per tatai ir Naujamiesčio
1421 SOUTH 49th COURT
CICERO, ILL.
mokinių buvo surengtas kon
bažnyčia turi būti irgi bran-j
'
' II r . l
j certas.
gi ir jos reikalai negali Jums,
Koncertas buvo įvairus, &\\\ nerūpėti.
ars
PEARJb QDEEN KONCERTINA
sfflėjo iš solų, duetų, piano
Tuo remiantis aš ir išdrįs
[skambinimo. Po programai
buvo šokiai. Šiito oro dė tu Jus prašyti Naujamiesčio
Mūsų kraūttfvė—Viena iš didžiausių Chicaffoje
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke.
bažnyčios
reikalams
paauko
lei, žmonių buvo mažai.
Parduodame už sėmiausi* kainą, kiir kitur taip
Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausiai |
negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti irr ofiso dar
Žymėtina ta, kad kai ku ti po keletu dolerių. Aukas
investmeatas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
bams yra naujausios mados. UŽtaikom visokius lai
rie Čižausko mokiniai skubo galima siųsti šiuo adresu: Lie
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramanai atsakantis saro Vertė.
/
tą pažangų balso lavinime ir tuva, Naujamiestis, Panevė
fonūs lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau.
žio apskr. klebonui kun. J.
sių, armonika rusiškį ir prūsišku išdirbysžių. Ba
skambinime pianu.
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbant
Lietuviai klerkai Jums patarnaus.
Trumpu laiku sulauksim ko Gražiui.
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
kio tuzino solistų-čių.
ir mu?;kališkus instrumentus atsakančiai,
Paaukavusiiį pavardės h/^is
skelbiamos Naujamiesčio baž
Vargonų fVmdas.
L žemus vargonininko vie- nyčioje ]& sakyklos.
48-th Avcnue and 25-th Place
tą p. Čižaus^ui šv. Jurgio pa Į Naujamiesčio klebonas,
CICERO, ILL.
4632 So. A3.SLAIID_4VB.
oątCAOO, ILL.
Kun. J. Čkažy*,<j
rap. pradėta galvoti apie di•

•«

n m •MMVteg, neišmoktos būti £eru pi-Įdėlių Varfconų statyme Para
liečiu. Pavyzdžiais ėm§ iš šiųjpijonys tani pritarė, aukavo,
dfeftų gyvenimo atsitiktoji; nemažai ]Įnni.gų. Draugijos va
Adv. česnulio kalba žmonėms karą pelną . skyrė" Vargonų
iV tikėjimo, ir doros, ir viešo taipgi labai patiko, visi aty- fondui. Kiek žinoma, tai jau
jo padorumo, ir drausmės. Li džiai klausėsi ir užbfoigUs gaU nedaug reikia ir bus sukeltas
kapitalas vargonams. Visi
nkėjo kad vaikučiai siekti] au- šiai žmonėms plojo.

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICEROJ£

CUNARD

IDidziausia Lietuviu Ekskursija

Dovanoms

ATSIŠAUKIMAS.

( LEVIATHAN

TINKAMIAUSIA KNYGA

i

"Karalienės Prižadas"

LIETUVIU PREKYBOS BENDROVĖ

AMERIKOS DOLERIAIS
LITAIS.

" D R A U G A S , " PUBL. 00.
2334 SO. OAKLEY AVE.
CHICAGO, ILL

I

PRANEŠIMAS CICERIEČIAMS

Paul P. Baltutis & Co.
901 West 33rd Street

Iš CLEVELANDO,

J. A- Z D A N I S

MES KVIEČIAME TAMSTA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

CICERO#BANK

*T ffltiS&fStilBt

t) RA V * A i

Seštadteafe, oirž. 21, 1§24

±r

* * •

t

n

**N

Į vienok tiailji| «ari.tį hetmko. KiioMs, S. feįivldas, B i v o
'Prisirašė trys.
j kuomi džiaugtis. Publika įui
vertė net atfcaftoti.
Komisija.
P. A. Itantinsko sdlo buvo
Komisija, kurią subarė A.
Baltutiene, J. Cepkltei*?* M. labai puikiai sudainuota. -JPkkavimo dvasia, tos dideles, *>k Paukštienė, praitešS a|iie į- nu akp. J. Brazaitis, North
A e i n.
vykusi gegužes 25tą d. vaka- S*d§& vtirgon. Ife#lkfekite4ai
—
tualiai parodytos imstun&os
i%. Dar daug tikietų liko nė atliko didele ir žymią psogra15-fca diemi birželio išaušo j gelbėti, šelpti ju mylimas Sopriduota, p jau pelno turi mo riaJj. M. S. 21nm k*tV«
lietinga, liūdna. Nejaukus, '^les. Bukite tikros, brangios
$50.000. Beabejo galutinas ra- yra jiems labai dlkinga.
šaitas oras gązdino visus, y- Rėmėjos, kad to nuoširdaus
porto rezultai sieks septynių P. Skardis.
patingai į piknikus besiren 3usu gerumo ir pasiaukojime
dešimtų' skaitlinę.
į Buvo atsibaladoja špesinin
giančius. Vykt-nevykU Visij ^ešerys niekad neužmirš. Jos
kas "p-nas Skardis*• — d*yŠimtais Puikios pasekmės.
akys mori t?«k išvysti, beg ue- taria Jums visoms
Turiu pažymėti, kad minė nas Šimkus. Na ir ką gi u( U>
siskirsto tirštieji debesys. It kartų iš savo širdžių aeiu ir
jį besakyt V mažne suslrgubežiūrint, rodos, jie tik tirs maldauja .Augšėiausiojo Ju/;* tas vakarą* tapo surengtas
rtM* juoko itelei.
visoms gausaus atlyginimo. dviejų savaičių bėgyje ir tiek
tėjtkj tik labiau niaukiasi.
Dialoge: '*LietuVos PixziTaip, oras gąsdino. Vienok Ariu ir visiems kitiems pro gražaus pelno padaryta. Tai
detans," kurį atliko J. Rim
tie irisus, ne v » i išsigando. IV teliams ką nors piknikui au stebėtina — nepaprasta! Bei
kus ir krtas vaikinas, abu šv.
galo uolios ir prakilniai drą kavusiems ir visiems jį at pažiūrėkime, ką mes turėjome
komisijoje. P-nia A. Baltutio K. Vienuolyno Seserų moki
sios šv. Kazimiero Akademi lankiusiems.
niai, sukalė tiek klegesio s vi;
J)a reik priminti, kad pik nė dabartinė pirmininkė, ku
jos Rėmėjos be jokių abejo
tarinėje, kad sunku kr pasakyt.
nių anksti sukilusios ir pasi nike likę daiktai, tapo Vienuo ri, taip širdingai ir ištikimai
Solo dainavo p-nia S. Kra
meldusios, tnfphiaifl vežimais lynan Seselėms nugabenti ir dirba per daug metų Sąjun
sauskienė, iŠ BrightOtt Park.
išvyko į National (irovė pik j«»; \jt\iv dėl >.;;ai jais » > i ^ i - goje. P-nia J. Capulienė (p-lė
Yasil'-auskaitė) žinoma, akto Balsis gan viliojantis, nenuo
nik'auti. Ir viltis ir užsilikę naudojo. Ir už tai ačiū.
rė deklamatorė, kurį prieš bodu klausytis.
Dėkingos,
jimas tu. prakilnių, labdarin
trejetą metų buvo žymiausia t Pasirodė ir vietinės laksiu
io gų sielų! Girdi: "Kad it kaž
Šv. Kazimiero Seserys,
lės p-nla A. Petžinskieiiė ir"
kaip čia, prakilniems tiks2601 \Vest Maniuette IM. darbuotoja. P-nia M. Paukš
tienė, O. Kuėinskienė ir kitos p-lė V. Daukšaitė. Jiedvi su
lams darbas turi pavykti ir
dainavo duetą taip gerai ir
gana." Aėiu Dievui, jis nclet IŠ SĄJUNGIEČIŲ DIRVOS. jos net po 40 tikietų išpar gražiai, kad geriau r gražiai!
davė. Ištifero jos užsitarnavo
ilo joms apsirikti. Jų dra>:i
nebuvo galima.
pagarbai
žodį.
TOWN OF LAKE.
j^isekė bent keletas šimtų ge
Solo dainavo p-nia A. Per
radariai ir, nors povakariais
—
Vakaro pelnas.
žinsklenė. Dainavo pilnu sa
orui nušvitus, padėjo pikniMotery Saj. 21m« kp. turėVakaro pelnas buvo skir- vim vasitikėjunu. Aukšto lai
kauti. Tiesa, opas pakenkė už jo reguliarj susirinkimą .šv
tas šv. Kazimiero Vienuoly psnio kreditas jai priklauso
darbiui, nes vietoje galimų J Kryžiaus parapijos mokyklos
no koplyčiai. Nutarė stoti į (dainavime. Pianu akomp. V.
surinkti tūkstančių, susidarė kambary. Šiame susirinkime šv. Kazimiero
Vienuolyno DaukSa.
įvertinome
nariu
kokvbe,
o
ne
i
.
.
.
... A r , w i n
n
T
tik šimtinės. Labai daug ver
Kalbfjo p-nia M. Vaičių^
/ ' tkei i garbes nares. Įmokėti $o0.00
Ar
kiekybę.
Mflt
dieną
buvo
tos ir jos, bet juo labviu įkai
menė' Moterų Saj. tehtro
seimo metu gi kitą $50.00
š\
tinio akmens šventinimas šv.
nuojama yi'a ta brangi lu~K. Vienuolyno koplyčios, už kiek veika. Ar ne pagirtina!: rast. Kalbėjo gan vaviizia!
mejų pasišventimo ir pašiaut i s p i i i k f . n " , * Kuopa gyvuoja vos pttOf moUž tokio gražaus vakaro su
tat nešk,****
tų M- iniaugino savyje taip rengimo .garbe1 žodis tenka
kilnių narių, dailiu sti
daug kilnių narių, dailių su mūsų darbščiai, komisijai: A.
manymų. Tai nepaprastos į
Baltutienei, J. Čepulienei ir
tloalistos tos Sajungietos. Vi
•
M. Pauk5tienei.
Telefonas Boulevard 1939
so kaba joms!
Vakaro vedėja p-Ki L. TiVakaro turinys.
runaitė.
Vakaras įvyko geg. 25ta d. Pagerbimo vakaras.
4608 8 0 . ASHIiAITD AVLN( E,
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
r h k a g o , ni.
I>. Krenciaus svet. Veikalą
4442 So. Western Ave.
Tai.: 9 ryto Iki 12 plet: 1 no
Oerb. kun. A. C. Martin»
plet iki S po plet. 6:30 vak. Iki
Tclef. Lafajette 4146
vieno
veiksnio,
komedija
*'As
kaus i^igerbimui ruoSiamas
t:30 vak.
J
numiriau" atlošė Northsitlėji vakaras su progmmu. Žatla
Vyrių vaidylos P. Kišonas — dalyvauti įžymiausios ChicaTel. ftonlerard 0637
Vabalas, A. Krenciuniutė — gos iegos kaip kalbėtojai,
Gydytojas, Chirurgas, Obs- Vabalienč, K. P. Maskolaitis
taip ir dainininkai. Tai įvyks
tetrikas ir Specijalistas
— Teanas, J. Lebežinskas — liepos 6 d. Davis Scruare park
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —
L. B. Tarnautojas, A. KamUi- svetainėje.
1707 W. «7-tn M.
>—B« p?iiio ir b« tkĖtmm
skas — Debesnolit?, savo u?
T>Ia.
•alandoi nuo S lkl 11 dieną, nuo t
: )—B*
tavoj*,
i ) — B « J«kU pmw minam mrmikmAmt,
Iki 1 ral. rak. Nedėilomis nao S
duotis atliko rūpestingai ir
RJ— PBrljrotal neralkl* alrmtl. «ar
Iki I ral. po pietų.
U laoj T%1*7U. b s a l i eiti
I dari*.
pagirtinai, ypač pasižymėjo
r e a r a * 'ChUl-*tooe< (akmenla tulžyje)
NOlttlI SIDE
Ir akmenta Šlapumo piialej* be oP.
Maskolaitifi.
peracljoe, BU tam tikromis mokeTelefoną* 8eeley 7439
llikomla prlemonemla bei •alėtais.
Kvartete], sudainavo A. Ka
Apkurtusiems sugrąžina (irdejlroa.
— Ar žinote, kas bus 29
Orda visekiae tie*e paeekmtnKal, Ir Jei
/ r a reikalas daro operacijas.
minskas, P. Maskolaitis, J.
birželio dflen$! —
Prefmljonali patarnavime teikta saro
Oydo specialiai visokis* ryrų U
moterų lytiSkas ligas.
— Ugi Petrines. —
—.
1411 So. 50 Ave. Cicero, m . *r
9491 Madtson Street
Ofisas atidarytas: kasdien n o * S vaL
20 metų Prityrimo
— I\?trin#s, kaip frgtrinės.-po plet Iki • vai. vakare.
S s s t p . Westera Ave. — Chleaejo
Nedeilomls Ir ssredomis ofisas a t a e
AJfeinJų pritaikymu Bleno
O kas daugiau! —
rytas.
•aiandea: S—4 po pietų 7—t rak.
le
J
— Sakyk grl*ičian ką as
—
)fis«> Tel. Boalcvard 9693
galiu spCti, juk Nortlisi(life'riai
Tel. Boalcvard 2160
1
Kczftd. Tel. Drcxel 9191
r *
DR. A. J. KAKALIUS
- - — — — • — — * . .
mmmlml
Lietuvis Gydytojas
REIKALAUJU
RIHA« GYI>YtOJAS IR
3303 South Morgan Street
CllIRI KfiAS
Arkitekto Braižytojo
CMcago, 111.
SpechtllMtas Moteri&krj, Vyriokų
=

AG OJE

D A K T A R A I

Dr,S,A Brenza DR. A. K. RUTKAUSKAS
Dr, A, Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr, I. M. Feinberg

DR. A. A. ROTH

IM

•

SIMPTOMAI PAREIŠKIA
Aklu LkjAs
Ar jums skauda galva?
Ar j IMU akys ašaroja?
Ar yra uždegtos ?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys frelt pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip Ii plukančius
taškus
Ar atmintis po truput} mažėja?
Ar akys opios Šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vol^i?
Ar turit katarakta?
Ar turi žvairas akis?

Valkų Ir Tisų chronlSfcrj liftu.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsfed SI

D r. Maurice Kahn

Kampas 31tt Str.
Vai.: | t — 1 1 ryto: I — t po ptat
7—8 rak. Ned. 11—11 d.

Gydytojas ir ChimrgM
4631 8 . Ashland Ave.

^j

Tel. Yards 0994
Valando«r
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 t po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet

Dr. CHARLES SEGAL
Perkėlė

ofisą

po

numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS

wmJ

DR. JAN J. SMETANA

iHlovą, Motery Ir Vjrų Lfjra
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo
7—h.«•
TAk&rtr
Nedėilomis: 10 lkl 12.
Telcfdtias Mi«lway 2880

mmmmm*m—mmt

Tel. Boulevard 3686
i

savo

DR. JONAS P. POŠKA

AKIŲ gPECTAfctSTAS
1801 So. Ashland Ave.
Kanlpas 18 gatvės
Ant trečio

GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS

Tel. (anai 0257 Vak. Canal 2118

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

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.

DR. 0. VAITUSH, 0. D.
IilETTJVYS AKIŲ

Vaandos: 10 lkl 12 ryte; 1 lkl C
po pietų; 6 Iki 9 vakar*

Telefonas Boulevard 9550
DENTISTAS
fcetaa dantų padaromas taip
kaip tik jūsų paeių dantys. ;
Ihiodu gas. Peržiūriu X-ray
3100 8o. Halsted Str.

i

Telefonas Putlman

S-13

Dr. A. J. Tanenavičlus
GYDYTOJAS IR CBTJtCRGAS
10821 Mlchigan Are. Chicago, 111.

!

(draf tsman)
Patyrusiam, lavintam oralžytojui
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės
sekančiu adresu:

M. E. ZALDOKAS'
HM N. Paulina Str.
Kamp. Mlhvankee Ave. Chitago
Tol. Off. Huinbotdt 4830
Ros. Rutnboldt «S#3
•
•D

t

SFECIAXlStA8
Palengvins visų
akių
tempimą
kas yra priežas
timi skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotumą, skaudančius • ir užsidegusiu!)
karščiu aklų kreivos akys katerakto, nemiegio; netikras akis (dedam
Daroms egzammas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngal, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuet 1» Uci 8 vakaro
Nedėilomis nuo 10 iki 1 *

1545 W. 47 8t ir ASUaad Av.

mmm

f

•
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*—•«fr

ftftiBGŽ?6Rt.
daug Ifttftt ^lįtttei*. ~
.—— $aigi, taigi. Klausyk. 29
f^tmmummtšmmmim^mm m i
i
, ,
L, Vyėių 16tos kp. narių
birželio dieną L. K. L*abdurin
Telefonas Yards 1S»0
ddin».
'
8 kp. rengia išvažiavimą. - — Neįaugil 0 kur jis bus?-A D V O K A T A S
L. Vyčių 16 k. tur^s sertnt
— Marąuette Parke, vi^ai
(Buveš Vilniaus Ir Kauno Apyg-ardu Teismo Teisėjas)
arti prie sv. Kazimiero Scs*- ni^ką išvažiavimą. Nedėlioję,
Veda bylas visuose * Teismuose
ri| VietraolynOj ten, kur Lah 22 birž. d. ttiojans po paįhal- Padaro visokius dokumentus.
Duoda Lietuvos teisiu; įfatariinus.
darių yra pirktos Kgoninei dm3J19 8. Halsted St. Cbicago, III.
Todėl vki naria1. ir visi no
žemis.
Parkas gražms, p&aksčiai rintieji dalyvauti tame išvaS. W. B A N E S
A D V O E A T A 8
tik čiulba, o atedžiai ošia, me^ ži'avilne malonėkite užsiregis
79 W. Monroe Slrert
gi Labdariai |)akviepuoshiio truoti šeštattreTfį pas kOmisL- Room 994 — Tel. Itaiidolph 2900
Kuo 9 ryto lkl 5 po pletg
grynii MarqtWtte Parko fcrii, j*A narį P. 0rit@n4 3231 So. Vai..
Vakarais 8203 So. Halsted Str.
Telef. Yards 1919
pafektiiau^sinie gamtom gražu Halsted Str. Phone Yards 12Chicago,
ttjĮfeta, paihli^sinie ^er^ <feirbf\56*.
*•
•
i - r
irtusų Uašlaičianis.
Nedėlioję vrsi susirinkite
— Suprantama. Bet sakyk, prie šv. Jurgio paf. bažnyčios,
kas rengia f —
V2:o() iš ten susėdę į trokii va
ADVOKATAS
— Išvažiavimo Rengėjai, žiuosime į Tlieeller Park, Rlpmrlmrbtf
Dakamentiu Ir Ur»U*jUmw
tai visi jžymųs ^ortiis'hiie- vėr F'orest, 111.
7 South Dearborn Stteet
(• iai.\ Antanas Eugenas, Juo . .Trokas išeis 1 vai. po pie
ROOM 1539 TRIBŪNE RLDG.
Telefonas Randolph 3291
zapas BerKelis, Mykolas An tų. ,
Vakarais: 2151 West 22 St.
Komisija.
driuškevičius, Stanislovas BiTelefonas Canal 1997
tautas ir Antanai Janušaus
kai. Jfe kuogeriausiai prikns • » • • • » » < • » • • • » » • » • !
IIIĮ
atPifahkiusiii« svevrus, pavai
A D V O K A T A S
STANLEY P.
šins užkandžiais, šaltakoše,
Metropolitan State Banko Hanse
MAŽEIKA
minkštais gėrimais, tlodos,
3201 W. 22 nd S t.
Tel. Ganai 9999
ORABORICfl
IR
—
—
ka^l ktsilankys ir kalbėtojų.
m—m
O North Sidės seniausias biz
Tarlti automo
BALYS F. MASTAUSKAS
bilius
visokiame
nierius Vinc. Nausėda pasiža
A D V O K A T A S
reikalams. Kafna
Buvęs
Lietuvos Atstovybė* Va
dėjo su savo troku atpyškėti.
prlelaama
šingtone Patarėju.
Metropolitan State Banko Name •
O kas troke bus, kaip ateisi,
3319 Aubum
2201 West 22nd Street
— pamatysi. —
Telefonas Ganai M M
Av*. Chicago.
— Tikrai įdomu. Aš būti
nai atsilankysiu ir kitus pa
raginsiu. Apžiūrėsime rtaujai Į»**#9***9*»!9*9*»v±*»*****
A D V O K A T A S
statomą Seserų koplyčią, o
11 S. La Salle st. Room 2001
būdami Marąuette Parke —
Tel. Randolph 1034 Vai. nuo 9-5
VAKARAIS:
pasilinksminsime, pasidžiaug
8301 S. Hafetcd st. Tel. Blvd. «775
sime. Aš Nskubi.Bu: neturiu
v. T apart Panetlėllo tr
Pėtnyčlos
kada duugiau pasakoti. Su
[Puikiausios nusikintos kvie-j
Diev!
jtkos, vestuvėms bankietams,!
—Su Diev! Pasimatysime jpagrabams vainikai ir ki-'
per Petrines Marąuette Par jtoms pramogoms.
> Patarti avimas
mandarlaunias,!
ADVOKATAS
ke. —
[kainos žetnlauaioa.
Siaučiaus Žentas.

ADVOKATAI

F. P. BRADCHULIS

S m [. BAGDZIUNAS

•

••••

C. V. C H E S N U L

i

A. 0 L I S

KVIETKINE
ANT BRIDGEPORTO

Y, W, RUTKAUSKAS

r~

PRANEŠIMAI.
Labd. 8aj. 8 kp. turės sa
vo susirinkimą 22 birželio d,
nedelioj 2 vai. po pietų Ne
kalto Prasid. Šv. M. P. par.
svet.
Visi Labdariai būtinai pri
bukite, nes turime daug svar
bių reikahi aptart'*
Kviečia Valdyba.
T0WN OF LAKE.
Mokslo metų užbaiga Town
oi Lake.
Šį sekmadienį, birž. 22ra. d.
įvyksta mūsų mokyklos vai
kučių mokslo metų užbaigi
mo vakaras JSehooi Hali sve
tainėje.
Gerb. Seserys Nazarietis
deda visas iegas vaikučiu la
vininie; yrJač šiais metais Se
serys įrengs ką tai tokio ne
paprasto.
Eikime visi tų jaunų artis
tų programo pamatyti — pa
si.gerėti juomi.
Tyla.

tteahhMtf

URBA FL0WER SHOP

29 South La Salle Street

8384 Aubum Avenue
Telefonas Blvd. 2036

Kambarls R30
Telefonas Central «S*0

DidmlestyJ:

Telefonas: Yards 4«81

aie

•

Tel. Central 6200

A. I A.
ALB.

KAMARAUSKO

dalyvavusiems laidotuvėse
kurios įvyko birželio 18 d.
tariame
nuoširdų
ačiū
arerb. klebonui kun. F. Ku
dirkai, šv. Kazimiero Se
serinis, visiems draugams
ir pažystamiems ui kvietkus. Ačiū grabnešiams, tai
pgį graboriui Lachkavi
§Su. mioširdi^ii ačiū vai
kučiams, kurie dalyvavo
lidotuvgse ir visiems ki
tiems, kurie prisidėjo prie
mūsų mylimo sūnelio laidottrių;.
Su gilia pagarbu,
Jokūbas, ir Apolionija
Kamarauskai.
»."

'

•

"•

STASULANI
,

A D V O K A T A S
Vldurmiestyje Ofisas:
Roont 911 Cnleago Temple Bldfi

77 W. VVashington St.
CICERO Ofisas: Panedėiio
1314 S. Cicero A v. Tel. Cicero
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais
3236 S. Halsted St. Tel. Boti!.

vak.
5030
vak.
6737

B»" • » • » » • '

J. P. V V A I T C H E 8
L a vv y e r
UKTUVlS ADVOKATAS
Dfen.: D. 614—516—127 N. Dear
born St. Tel. Randolpn 5584—55*5
Vakarais
10717 Indiana Ave;
Rnseland
Tel. Puflmaa 6877
^•^— • • • • • • • • • • •

» » » » » M » » » ą ^

=

S. D, LACHAVVIGZ
Lietuvis Oraborins
9814 W. 23rd FL
Clcago, m .
Patarnauja laidottiveae kuoplgiausia
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbą bosite užga
nėdinti.

'»«

TeL Onoal 1S71
i

9199

METINIS PIKNIKAS
RENGIA

LIET, PB.IEČIĮJ DARB. PAŠEL. KLIMAS
NEDĖLIOJĘ BIRŽELIO 22f 1924
NATIONAL DARŽE, RIVERSIDfi, I t L .
Pradiia 9 vai. ryte

Ofisas

Vakarais 3223 S. Halsted St.

DOMICĖLĖ

ap-

tiekos, kambariai: lt, 15, 19 Ir 17
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Nedėilomis uždaryta.

DR, P. Z. ZALAT0R1S

1 DR. HARRY TETER

a u g S t o vlrS F l a t t e

— m

H

SBS

Įžanga &0c.

MUZIKA,J. PHILLIPS

Visus kviečia atsilankyti,
NABIAr*

žiLvrriENĖ
mirė,ge|fažio 16 d. 19Ž4
m. Mazgaigalio sodžiaus
Naujamiesčio parap., Pa
nevėžio Apskr. Lietuvoje.
Paliko nuliūdime sunūs,
narni Joną ^etra Ka
žimierą; dukteris Anelę,
Juzę ir Karusę Čionai A
menke ir viena sūnų Ig
nacą, Lietuvoje.
Persiskyrė su šiuo pasaitliu sulaukus 80 metų
amz. Liko palaidota Nau
jamiesčio kapinėse.
Lai
būna .įai lengva Lietuvos
žemelė.
Jon-s 2ilvit:a.
1340 ^ 41 Xn.
Cicero, UL

r

=====
.' i _
•

g=sn

•

Moving & Expresing

Perkraustome ir į .kitus
miestus. Nauji ir Antros
Rankos Rakandai.
Perkame ir Parduodame
H. SHEPHARD
3152 So. VVallaoe Str.
Telef. Boulevaarl 4794
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiiiiinHiiiiiiiiiiiiiiitim

PAGRA2INAM NAMUS
Maliavojame, v dekoruojame,
kalsirauojame Ir popieruojame
natnus,
dedame stiklus j naujus
namus.
Mes ta visa Tamstos darbą galime
atlikti už gana prieinama kainą ^~
pirmą negu duosi kitam virš pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas
mus
Kreipkitės:
BRIDGEPOKT PAIMTINO
II AR D W ARE CO..
3149 So. Halsted Str:
Tel VnVda TB69

iiiiiirr.iiiiiiiiiiuiiiiiiuiiiiiiiNiiiiuiMiiiia

StStftdiems, birž. 21, 1024

D R A U G A «
=E

• •

• ' '

CHICAGOS ŽINIOS,

PARDAVIMUI
BIZNIS

PARDAVIMUI
NAMAI.

X Dievo Apv. parap. sve
t a i n ė j e lytoj 22—VI didelės
v
; iškilmės: mokyklos mokslo
ANT PARDAVIMO
M
metų užbaiga. Baigė daugiau
2 pagyvenimų medinis na
kelis kartus užėjęs smarkus 40 mokinių. Bus naujų kal
BUVCS AMB. WOODS
liepus su griausmais.
bėtojų, jų tarpe gerb. kiui. randasi puikiausiam Lietuvių cent mas ant eonerete pamato, 30
CHICAGOJE.
re Chicagroj. Biznis išdirbtas per 12
Šiandie vfėsiau. Taip bent Dr. F. Kemėšis.
, met,ų ir visiedns plačiai, žinomas. Jei
Cyrus E. Woods, buvęs S. tvirtina oro biuras.
X šiandie Kat. Fed. Cent- ^u ****&*> ^mokysiu biznio., va 2 pagyvenimų mūrinis na
Valstybių ambasadorius -laro Valdybos posėdis p a s ' P i r - ž i u o J u L i e t u v o n - kreipkitės į
mas su l>esmentu 2—5 kam
mininka
10
v
r
"DRAUGAS."
pontjoje, per Chicagą pravaIMASI UŽ SALIUNU.
barių flatai aržuolu trimuota
23S4 So. Oakley Ave
žiavo vykdamas Washingto><
- 3 0 pėdų l o t a s C I O f l C n n f l
X Aušros Vartų mokyklos o p.
Speci'alis b a r g e n y l ^ H « U i U U
Cliicagos policijos viršinin metų užbaiga įvyks rytoj. Pro
nnn, kur išduos raportą apie
K V I E T.K I N(Y 6 I A
2 pagyvenimų medinis na
savo aiubasadoriaviuui Japo kas Collins panėdė policįjos gramą < sutaisyta labai įvairi. parsiduoda, geroj vietoj lietu
mas 1—5 kambarių flatai ir
kapitonams pakelti nauja ko-. Vakar buvo repeticijos. Pa- vių apgyventoj, biznis geras,
nijoje.
v
parsiduoda iš priežasties li 1—4 kambarių flatas
v.
_,:_
£
,
yko
puikiai.
Mokykla
baiva
saliunams
arba
taip
vadi
VVooda sako, kad japonai
gia 32.
gos.
par-j
Atsišaukite:
begalo Įžeisti japonu
išsky namiems "soft drinks
X
Boulevard 4668
kad kai- L
^ / f ^ * V Par. mokyk
2 pagyvenimų mūrinis na
rimu iš Suv. Valstybių.
Jie .l o r s . " Xes susekta,
, . ,, v .
los mokslo metų užbaiga iAnt pardavimo
kepykla mas su augštu be lementu 'ar
jokiu būdu negali suprasti A kunuose tu " p a r l o r i i r
sm- -_,» 0 __v • « , ., T F ,,
*
žuolu trimuota, saulės kamba
K
. l
vyks
rytoj Sohool
svet. (baĮvery Shop) su namu arba
merikos
geradarlngum© ir
X North
Sidės Hali
Labdariai
mainysiu ant kito namo. At riai specialis bargenas reikia
per
Petrines
turės
išvažiavi
kuojama
degtinė
kaip
senovės
vienu kartu to skaudos išsky
,iktai
Cash
sišaukite:
mą
j
Manpiette
Parkų.
laikais.
rimo.
4936 S o ^ o o m i s St.
ti,
idant
butų
nždarvti.visi
tie
Be
to
policija
turi
prižiūrė
Kaina
X
"
D
r
a
u
g
a
s
"
įsigijo
nauJaponų išskyrimo
istaty
r u \ g r oserAė ir DeUca«
l'ARDAVIMl'
salmna
nas didžiai palias abiejų ša» ' kuriems
laismar ja antrašams statyti mašinų, tessen
jaddCiTpifki į l i n k o j Pimas
r a n d a su
.
,, atimti
1 X Xaumiestieėiai ima dau- *•
kambariais d«.i gyyveAlusų ofisas atdaras nedėbUSUieSSę
*
_. „
.,
. . .
nimo čia niekad nėra blogė ia iku.
Ii1U p r e k v b a IT
" *
: ,;
. . .
*
ff««U
^ I v o t l , k a i p p a g e l b e - „ J į t u r Cčių
tokio blz* liomis nuo 10 ryto iki 4 vai.
W apgyventa,
apgyventa, kito
kito tokio
K<»n>ereialės transakcijos bus
r
n i o D ra
er du
jus sav o tautieėiams Lietitvo-!
* P
bloku. 1'arduosju
PAŠAUTAS VAIKAS.
žymiai susiaurintos ir abi vaipigiai
.Atsišaukite:
ja, Verti pagyrimo.
1413 K. 5K SI r.
stvbi lygiai nuo to kentės.
ANT PARDAVIMO grosernė, buPolicija vv.lnmoK vieną įtn- , * M < * ^ « J * * r - v t o J at f l r«TN.' su namu 8 metai kaip laiko,
2525 W. 47 Str.
lV.,j:?li.'ius pačioj Japonijoj
gentai.
Storas
ir
7
kambariai
pagyvenimui,
riamą plėšiką K. Kova^ek, paturiu kita užsirrntma, a r b a mainy Telef. Lafayette 0886
amerikoniško misionieriavimo
k'as uores atsiteisti už " D . v siu
a n t 2 fiatų namo
šovė jį ir dar kitą ant kampo ii " L a i v ą " — turės progos.
Atsišaukite:
daibas bus daug sutrukdytas.
A R C H E R (JROCERY,
šlovinti vaiką. Tai įvyko ties
Ii. amb. YVoods Japonijoj
7044 Arriifr Ave
15-1
u
ir
Union
gat.
Telef
Prospeot 255»
AR JAUTI NUOVARGI?
buvo labai popularis.
v

NEPAPRASTI BARGENAI

DIDELI BARGENAI.

S S e l T v . . . $7350.00

BRIGHTON P A R K E
Gražus medinis namfus 2 fl.
po 5 kambariais pusė bloko
nuo Western Ave. Savinin
kas priverstas atiduoti už $ 4 r
oOO. Reikia casb $2,000.

FOTOGRAFO STUDIJA

£*„

K0ZL0WSKI BROTHERS

KUNIGAS NUTVERĖ
JUODRANKjį.

Lenkų &v. Jono bažnyčios,
52 ir (Throop st., klebonas,
knn. Grudzinski, tomis dieno
mis gavo grasinantį
laišką.
Reikalauta 1(MK)() dolerių. Kitaipgi grasinta mirtimi.
Tai ne juokai, pamint i jo
kunigas.
Ir todėl surišo iš
8en»ų" popergalių ir laikraščiu
pundelį ir paskirta diena ir
valandą nuvyko paskirton vie
ton.
Ta vieta juodrankio buvo
nurodyta ant kampo Drexel
boa!v. ir Hyde Mark boulv.
Sakyta, kad ten jo lauks a utomobilins.
Pinigai
turėjo
būt pamesti tiesiog ant vejos".
Kun. Grudzinski nuėjo ir j
iš t. ikro rado automo)>ilių, ku-1
riame buvo vienas vyras.
Išanksto pnini'ormuota po-J
licija seld'* ir rastą automobi
Šinomi pranešu savo Tautieėiams, kad, šiomis die
liuje vyrą areštavo.
nomis atidariau DRABUŽIIJ VALLMO S A F į l
Areštuotas pasisaką
esąs
A[«'s patarnaujame kuo^eriansiai ir prieinamą
Harry Ko<hanowski, 43 m.,
kaina
2057 James st. Pasisakė jis
ten laukęs savo draugo. Pa _
šauktas munieipalin teisman

n

PRANEŠIMAS
IG. AMBRULEVIČIA

Į BĮ

1542 N. PAULINA STREET,

jis užsigynė rašos
kunigui 1 *
laišką.
J o byla atidėta toliaus. Po
licijai duota laiko (langiaus
surinkti žinių apie areštuotą.

VAIKAS IŠSIŲSTAS
KITUR.
Alilionieriaus Jlartman 10
metu snnns, kuriam nežinomi
piktadariai grasino mirtimi,
jei tėvas neišmokėsMO,000 do
leri g, iš Chieagos
išshjstas
nežinomon vieton. Pasakyta,
į Baltimore- Bet kas gali, ži
noti.
Chicago eina garsyn pikta
dariais.

LIETUS SULAUŽĖ
KARŠTĮ.
Užvakar ir vakar Chtcaga
pagavo netikėtas karštis. Užvakarvakare termometras iš
kilo ligi 94 laipsniu.
Vakar
mažiau, bet irgi buvo karšta.
Keletas žmonjų
nukentėjo.
Daugybė pagedusių šunų nu
šauta.
Hot vakar karštį
sulaužė

CUICAGO, TT_L.

Siųskite Savo

Giminėms

LIETUVĄ

ii

P E R

DRAUGĄ

KPKC'IAIJS nVRGIONAS
Turi butl parduota. &ą savaitę bučrrrn* ir grf)at'rn^ visokiŲ tautų a p 
gyventoj vietoj visas biznis cash, nė
ra kredito yra 4 kambariai pagyve
nimui, 1 trokas ir garadžius t rokui
SOUTH SIDE
r a n d a pfgi, prityrlma-s nereikalinKa*»,
2 flaty medinis namus 6—6 kam
išmokysiu. Kas pirmas, tas JainiiM. bHrtai, elektros šviesa, vanos. 2 ka
Atsišaukite:
tarųf Karadžius. Hamlos neša $70 •
«5 W. lOSrd Str.
Rosclantl 00 į mėnosj. Kaina $4,800.00.
»"
_____
—
BRIDGEPORT

REAL ESTATE OEPT

E X T R A
DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda Hub Gab geriau
šiam stovy iii $5,500 priežas
tis pardavimo savininkas tu
ri dvi cabs. Savininką galima
matyti dienotais Hub Cab Ga
radžiui, o vakarais namie.
I. RUMCZIKAS'
3403 So. Union Ave.
3 augštas nuo užpakalio.

RAKANDAI
*

—
T

PARSH)l OI)A rakandai i
stulia labai pigiai.
Nepraleiskite progos.
1323 — 49 Court
Cicero, Dl^

MAINYMUI"

4 f lai II medinis namas 2—4 k a m 
bariai ir 2—5 kambariai elektros
Šviesa randasi geroj vietoj. Randos
neša $70.00 j n n n . Kaina $4,800.00
('ash $2000.

BIZNIAVA

PROPFRTĖ

storas ir 4 flatai mūrinis namas
2--<J kambariai. 1—5 kambariai. 1
'.i kamb. e b k t r o s šviesa, vanos
kr kttl moderniški patogumai
Han
dos n«ša $J2S į "mėrj. Kaina $D,r,00.00. šj barbena srali nupirkti julok..lamas tiktai $"ir,00 likusius suaitaikysim.

BRIGHTON PARK
Naujas mūrinis namas 6—6 kam
bariai elektros šviesa, vanos, karštu
vandeniu šildoma, kiekvienam flatul atskiri šildymo plantai, pliisteruotas b.ivinentas $4000 iškano nul'trka šj b a r o n u . Kaina $13.500.

UNIVERSAL STATE
BANK
REAL ESTATE DEPT
814 W . 33rd Str.
Telef. Blvd. 0700.
MlUHj ofisas a t d a r a s TTt&minko.
Ketverpo ir Subatos vakarais iki D
valandai.

TIKRAI NAMAS

NAMAS MAINOSI ANT
BUČERNĖS
2 aukštų — 4 pagyvenimų,
randos $87 j mėnesį, kairta
$8,5()(), Savininkai priims bueernę ar groserac už pirma, įmokėjimą kitus kaip randa.
Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS
3352 So. Halsted Str.

Savininkas turi parduoti tuojaus
puiku medinį namą, 610 W. 46th
VI l m o s klesos stovy, plumbing vi
sas naujas, karšto vandens šiluma—
elektra, vanos, cementinės grindys
beismente, eonerete pamatas, cemen
tiniai takai apie namą, 2, karu gra
mdžius * užpakaly.
K a i n a $(i000.00
Cash, $2000. Halancas sulyg suti
kimo.
J. A. B I T K L E Y
724 W. 47th Str.

REIKALINGA

Parsiduoda haigiama 6 ka
mba riju stuba prie šv. Kazi
miero Vienuolyno už labai pigią. prekę. Kreipkitės: 4129
So. Sacramento Ave. 2-ros lu
bos iš užpakalio.

REIKALINGA pardavėja
dirbti Oloak ir Suit krautu\ e j , turi būti prityrusi, su
mokesčiu sutiksime.
PARSIDUODA Jotas 30x125
Atsišaukite tuojaus:
Tris blokai, nuo Vienuolyno
MjR. GRODSKY,
ant Campbell ave. Parduosiu
Frydel Style Shop
pigiai už $1000.
4732 So. Ashland Ave.
Atsišaukite prie savininko:
K. ŠAUKLIS
Reikalingi muzikantai, varto
1712 So. Union A v e / Chicago
janti įvairius muzikos instru
2ras flatas.
mentus. Atsišaukite tuojaus:
. L. KBEKšfcHJNAS,
36 VV. Randolph St. Room 608
F L A Y E R PIANO BARGENAS
Telef. Dearborn 4664.
Parsiduoda 88 noty, $700 player

LOTAS

PIN/GUS
U

UNIVERSAL STATE
BANK

AUTOMOBILIUS

JJ

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
banke - ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
'''DRAUGAS," PUBL. CO.,
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, UI.
Ofiso Valandos: N u o ^ ryto iki 8 v. vak.
Sekmadieniais uždaryta.
iiiifiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiifiiitiJiiiiiiiuiiiiiriiiiit

PINIGŲ
-—»-•—-»—•

KURSAS.
II.

Įi n

„

m

—-~-w_^-ą

liietuvod 10 litų
$1.00
Anglijos sterl. svarui 4.30
Francijos 100 frankų
5.38
Italijos 100 lirų
4.34
Šveicarijos 100 fr*
17*59

ANT NAUDOS.

809 W. 35111 St., Chicago
TeL Boulevard §611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. •

peeiu šiblomas. Parsiduoda
už $12,000. Reikia easb $3,000.
* Atsišaukite p a s :
A. SALDUKAS,
6630 So. Western Ave.
Tel. Prospect 7616

del gyvenimo puikiausiame
lietuvių distrikte Chicagoj,
kur gyvenimas bus malonus
Arti s v. Kazimiero Vienuol
iT Marquette park, w kuris
bus vienas iš gražiausių
parkų visame mieste.

5 kamb. mūrinis namelis, belsmentas, elektra, gazas, visi Jtaisymai viskas apmokėta, gatvekarių Ii
nija arti. Grelta.m pardavimui. Kai
na $4350, iškalno $1250,
likusius
ant lengvų išmokėjimų.
2 flatų —5 ir 5 kambariai visi
įtaisymai viskas a p m o k ė t a turiu pauakoti už $Š,5Q0. Iškalno
$2000
Randos neša $70 ) mėnesj Ū k u s i u s
kaip sutiksime.
2 pagyvenimų 5 Ir 5 kambariai
ir krautuvė. luotas 50x125 — prie
šais Carfield boulevard Savininkui
reikalingi pinigai turi paaukoti už
$7,200 iškalno $1500. Likusius sulig
jūsų noro Pirk greitai, 'jeigu nori
gauti šiuos bargenus.

MES PASTATYSIME
kokį tik namą J u s norite
Marquette Manor.
Mūsų
kainos visiems prieinamos.

VVEBER & MflLLIAMS i
2616 W , 63rd str.
Telef. Eepublic 1932

2 pagyvenimų medinis na
mas furnace šildomas 2—4
kambarius, gar'adžius alley iš
cementuota. Randos $100 į mė
nesi $9,300. Casb $4.500 balan
ee sulyg sutikimo.
JOHN T. JASINSKI
3205 So. Morgan Str.
ANT PARDAVIMO 2 flatų po 6
kambarius mūrinis n r m a s po num.
605-$ So. Lafayette Ave elektra, va
nos,' porčial, geras beismentas, 2
flatas tuščias \ gal ima tuojaus k r a u 
stytis, r a k t a s a n t 1 flato. Kaina $«,200 00. Ant lengvų išmokėjimu.
MALESH & ARAJSZA,
Vlctory 1106

NAUJAS MŪRINIS n a m a s ( b u n galow) moderniškas, geroj apielinkėj arti mokyklos ir bažnyčios, ge
ra transportacija, nepaprastai ge
ras bargenas randasi a n t 44tos Ir
Maplewood
Atsišaukite į
•DRAUGĄ,"
pianas su kabinetu, suolelis su 90
2JJ34 So. Oakley Ave.
muzikos rolių, palikta krautuvėj ant
pardavimo už $185.
Piriimsiu mokesčiais:
K I.Al SYK ŪKININKEI
1389 Mihvaukee A v*.
Bizn4avas medinis n a m a s — sto
Klauskite Mrs. LENOCl'S piano
ras Ir 5 pagyvenimai, mainysiu a n t
ūkės, a r b a priemiesty ant namelio.'
Kaina be biznio $10,000 su bizniu
malfeva ir geležimis $14,000, randos
neša $112.00 j mėnesi morgičius $4,^
500. Atsišaukite:
ANT PARDAVIMO
1971 Canalport Ave -

ŽEME

CLARENDON HILLS

5 akerlai žemes, ir 9 *_ akeriai su
. - B A R G E N A S
8 kambarių namu, furnace šiluma,
Pardavimui n a m u k a s 5—2 kam
sodas ir paukščiai. Arti Katalikiškos
barių
mūriniai, cementiniai postai,
K o l e g o j * Ant C. B, & B. R. R. pu
toiletai
ir vanos, atsklrium galima pir
sė — valaivdos važiavimo | miestą
kti
su
mažais
pinigais 1 blokas nuo
KDW. J . HĮRSaiAN
,
bažnyčios Ir 2 blokai nuo mokyklos
Clarendon, Hills UI. ^
parduosiu už $4,600. Atsišaukite:
t l M Linie Str.
Hinsdale P. O,

i

G.P. SUROMSKIS & CO.:

J. N. ZEWERT & CO.
4377 Archer Ave.
Southwest cor. Archer &
Kedzie Ave.

" " N E P A P R A S T A S BAR
GENAS.
Greitam Pirkėjui.

GUDRUS

PASINAUDOK PROGA

Jei Auksą Myli Pasiskubink.

]\laplewood Ave. Lotai tar
ne fiOtos ir 70tos 30 pėdų ploeio bargenas, po $750 dalį irnokėti iškalno. kitus leng
va is i š mokė ji maįs.
Art esi an Ave. tarpe 71 mos
ir 72ros — 37V> pėdu lotai
$900 kiekvienas. ^300 iškalno
kitus lengvais išmokėjimais
Washtenaw Ave. tarpe 70 ir
71 mos po $1000 kiekvienas.
Turime ir daugiau bnrgenu
anart tų eia paduotų. Kreip
kitės pas:
JOHN YURKŠAS
FLOERSCH & CO.
x
2344 West 69th Str.

BUK

Pasiteiiiauk, kol dar yra lai
ko išsirinkti gerą. vietą
Marquette Manor.

AUKSINIAI BARGENAI

SOUTH SIDĖŠ" BARGENAI
7250 So Maplewood Ave.,
parsiduoda 5 kambarių name
lis, Ramdžius, $4000, dalis iš
kalno kitus išmokėjimais.
7234 So. Claremont "Ave.,
i>arsi.duoda namlas su 2 lo
tais $4000 dalis iškalno kitus
išmokėjimais, lengvais:
fk818 So. Claramont Ave. 2
augštu medinis namas fi—7
kambariai. 3 karams
#ara
džius $15.000. Pusę eash kitus
lengvais išmokėjimais.

I

ABIONASCO,

PAS MARQUETTE PARK.
Lotas 30x125 ant
Fairfield,
tuoj pas parkų. Parsiduoda
už $450.00.

""• P I A N A S

Reikalinga 10 agentų del
pardavinėjimo Real Estate 1mų irrorgieių Gold Bondsų.
Chieago Lith. Auditorium
84() W. 33-rd Street
Yards 2790 .

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS.
TAS JUMS BUS

mūrinis namas 2 po
¥'
$5450.00 6 Gražus
kamb. SaJe tuščias lotas,

$3000.00
$10750.00

Ar jauties nuvargęs po su
KLERKAI UŽ DIDESNES
nkios dienos darbo? A r netu
ALGAS.
ri energįjos dirbti? Ar 7finai
kas tau kenkia? Dalykas ta
Chieagos pastos klerkai ne
me, tavo viduriai nedirl>a ge
paliauja kovoję už didesnes
rai jie turi būti išvalyti. No
sau algas, kam
j niekingas
rint kad tavo darbas butų pa
prezidentas Coolidge.
sekmiingas, visuomet turi jau
įTuo tikslu Kongreso na
stis, sveikas, kuomet jautiesi
riams pasiųsta peticija.
sveikas, tuomet ir darbas ge
riau eis. Sis vaistas prašali
FRANK5 TURI NAUJUS na nerviškumą, constipation,
GRŪMOJIMUS.
i egrumuliavimą priduoda a.Vužudvto vaiko
Roberto petitą ir prašalina nuovargį.
Franks tėvas milionierius gft- «faigQ turi rumatizmą, neuralv<> naują masinant j laišką.
\&ih lumbago, tuomet pami*'šiuokart nereikalaujama pi- tfink Triner's Liniment. Šiuos
nigų, bet grasinama jo jauną vais'ns gali gauti pas savo
dukteri pagrobti.
Į vaistininką.
Ąpgr.

REALESTATE
NORĖDAMI

PARDAVIMUI
NAMAI.

Ž E A L

E S T A T E
Perkam,
panftrouajn
Ir ' t n a i n o m
namus, far
mas taipgi
Ir visokius
biznius.
Darbą a t
liekam gre
itai, pigiai
ir gerai.
Kreipkit ės:

i

3352 So. Halsted Str.
Telef. Boulevard 9641

nom- a n t
kreipkitės;

namų.

Perkam,
parduodam
mainom
n a m u s ant
farmų,
ir
farmas ant
namu. Visoikus biz
nius, buč;?r
nes,
grosernes, a u 
tomobilius
ir lotus mai
Su
reikalais

3404 S. MORGAN ST.
Tel. Yards 1571

ĮVAIRUS KONTRAKTOfilAI
Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS
GeneraUs Kontraktoriui,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24 th Street
Chicago, UI.
'• - » • m m
•--Telefonas Canal 7181

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo KootraktoHuu-

DAŽŲ
POPIEROS
KRAUTUVE
If»paprt_it-u
mumų
blanlr
augimą*
aia

raiš

_ailntftk-

Koatu mariam r
patarna-lina

2338 So. Leavitt Street

