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350,000.
Čekoslovatejop butą 3)60,000,
gi šiandie 170,000.
LONDONAS, birž. 22. —
Be ,to, Sudane medvilnės
Pietinėj Afrikoj užrekorplantacijos didžiai išvystytos. Sir Frfcncis Younghusband, Jo valdžiai gyvenimas praKongresas vedamas uždary duota 200 komunistų. Kini
ekspedicijai
matomas trumpas.
Ir nors medvilnės kokybė y r a kurs vadovauja
1
joj 300. Kitose šalyse komu
tomis durimis.
menkesnė už žemesniojo Egi Himalajų kalnuose pasiekti
nistų skaičius nežinomas.
JPARY2IUS, birž. 21. —
pto medvilnę, bet produkcija kalno Everesto viršūnę, pra
MASKVA, birž. 21. — Čia Jeigu pačioj Rusįjoj t a r p
Francijos senato pirmininku
neša,
kad
du
iš
jo
būrio
mi
daug didesnė.
komunistai turi trečiojo inte tieko milionų gyventojų ko
rė. Pati ekspedicija sutikusi išrinktas Justin de Selves, naTos antrosios kokybes med
skaičius y r a visai
kairiųjų
bloko rnacionalo kongresą. |Tos rū munistų
didelių sunkenybių, bet pro cionalistas,
vilnės reikalauja Anglijos au
gresuojanti. Tikimasi pasiek priešas. Kairieji mėgino se šies kongresus į e turi kas nykus, tai kitose šalyse komu
deklų gamintojai, dėlto Ang
ABI PUSI DARBUOJASI PATARAUKTI I SAVE
nato pirmininku pastatyti sa- m e t a i «
trečiojo internacio nistus galima suskaityti ant
ti kalno viršūnę.
DELEGATUS
lijos vyriausybė planuoja Su
Everesto kalno viršmnė f vo plauko žmogų. Bet nevy nalio (komunistįų) organizaci rankų pirštų.
dane d a r daugiau
išvystyti
ra 29,000 pėdų aukščiaus j u ko.
Bet kas uigins komunis
Didžiuma senatorių pa jų įkūrė Leninas revoliucijų,
medvilnės produkciją.
K U KLUX K L A N O KLAUSIMAS B U S
iškėlimui visame pasauly.
ros lygmalos.
tams girtis.
sipriešino jų norams.
Sudano
uostas
sparčiai
vy
Tos rūšies komunistu, kon
KELIAMAS.
I r štai tarp abiejų parla
Zinoviov dominuoja.
stosi. Kuomet šis uostas bus
SENOS ŽINOMOS
mento* rūmų
artimiausiomis gresai Čia būdavo atviri. Bet
sujungtas geležinkeliais su
PASAKOS.
N E W YORK,- br. 23. — Ry lies administratorius.
Pranešta, kad trečiojo in
dienomis bus pakelta kova. dabartinis kongresas veda
kitomis
svarbesnėmis
krašto
Teeiaus gub. Smith savo
durimis. ternacionalo kongrese pirmi
toj r i a prasideda demokratų
Liberalų laikraštis " L e Quo-mas uždarytomis
vietomis, tuomet turės nuken
WASHINGTON, birž. 22.— tidien y f
partijos nacionalė konvenci gabumais kaip jį, taip visus
rašo, kad tos kovos re Neįleidžiami kongresan nei ninkauja Zinoviov, šio inter
kitus pralenkia. Gubernato tėti Alexandria i r Port Said. Kažkuriose valstybėse kelia zultate bus sugriautas Herri- laikraščių korespondentai. De nacionalo prezidentas.
Jia
jaAnglai
žino,
kad
anksčiaus
ma gazolinai kaina. S. Valsty
legatai saugojami.
tad dominuoja i r patį kongre
Norinčiu >>nt kandidatais riui 8mitli oponentai stato tik
oto kabinetas.
ar
vėliaus
jie
bus
priversti
bių generalis prokuroras skel
Visuomenė turi fenkintis ži są. .
Į prezidentus yra nemažai. vienų-vieną priekaištų, kad
Kova
prasidės,
kuomet
H
e
r
duoti išimtinų teisįų Egipto bia, kad jis liepos pirmomis
niomis, ką paduoda patys ko
Bet svarbiausiuoju kandidato ji> yra katalikas. Kai-kurie
Taipat pranešta, kad k o n 
riot
eis
-senatari
ir
ten
paskai
gyventojams.
iTečiaus
pirm
dienomis imsiąsis
darbuotis
skaitosi d u : New Yorko gu jo oponentais tuo tarpu šau
tys savo kabineto deklaraciją. munistai apie save. Gi, kaip gresas turi apie 500 delega
to
jie
stengiasi
įšvystyti
Su
prieš tų kainų kėlimą.
žinoma, jie teisybės nesakys. tu. J i e atstovauja 50 įvairių
bernatorius Smitli ir McAdoo, kia, kad Suv. Valstybės esan
Reikia
atsiminti,
kad
senato
daną,
to
krašto
gyventojus
a
p
Jie visuomet girsis. Bet Ru šalių.
buvęs pinigyno sekretorius ti protestantiška šalis ir to
didžiuma
stovėjo
už
preziden
šviesti,
supažindinti
juos
su
dėl katalikas negali bot pre
APLIKACIJOS KARO
sijos visuomenjė
jau prie to
Wilsono administracijoje.
Šis komunistu kongresas yto
Millerando
pašalinimą.
Bet
savyvalda, suprantama, Ang
zidentu.
4
4
Jį
VETERANAMS.
pripratusi.
Komunistai jai ra penktas. Taigi, j a u pen
Šiedu kandidatu pastaromis
kuomet prisiėjo rinkti prezi
lijos
globoję.
Bet tai triukšmadarių tvir
protą taip atbukino, kad j i ki metai komunistai neveda
dienomis taip sustiprino savo
dentą,
tie
patys
senatoriai
WASHIN<;!TON, birž. 22.—
Egiptėnai tai žino ir šiuo
į visus bolševikų valdomoje netik jokio konstruktyvio dar
pozicijas, kad kits kitam ne tinimai. Suv. Valstybių konsti
nesutiko
rinkti
kairiąjį.
Tas
mano pasiduoti. J r tas ir ki tucija apei religijų nieko ne kart nei nesipriešina an|glams. Karo departamentas pradeda pat įvyko ir .renkant senatui valstybėje įvykius tik ranka bo, bet visuomet mėgina vis
numoja.
tas tvirtina, kad laimėsią no sako. Gali prezidentas but to Neturi reikalingi! spėkų. J i e siuntinėti aplikacijas karo ve pirmininką.
ką visur griauti, kas tik ligteranams
bonusų
reikale.
minacija. Bet nei tas nei ki kios religijos, tfokia jam tin žino, kad kaip ilgai anglai ko
šiol y r a atsiekta žmonių kul
Komunistų
padėtis.
ka,
bi
tik
jis
yra
geras
pilie
ntroliuos svarbiausią Niliaus
tas nebežino tikrojo suvažiuo
tūros.
NORVEGIJA
KOVOJA
Daugelis
spekuliuoja,
deltis,
geras
patriotas
ir
gabus
JAPONIJA LABAI NEPA
vandenų dalį, taip
ilgai jie
jdnčių konvencijon delegatų n
Pačią Rusijos valstybe ko
ko
komunistai
slepiasi
su
sa
šalies
administratorius.
BOLŠEVIZMĄ.
TENKINTA.
turės
suspaudę
Egipto
gal
j
.
po ii* pasiryžimu.
munistai pilnai sugriovė. No
vo
kongresu.
Žinovai
tvirti
k
Taigi pilnos nepriklauso
Gob. Smith skaitosi 'drėg
J e i pasitaikys kandidatu į
ri prieiti prie kitų valstybių
)
CHRISTIANIA,
birž.
21.—
na,
kad
komunistų
eilės
jau
nas.' ' Xe dėlto, kad jis neno prezidentus nominuoti guber mybės egiptėnai vargiai arti TOKYO birS, 22. — Japo
tais pačiais griovimo tikslais.
Vietos policijos viršininkas iš suirusios.
T
a
d
jie
nenori
nija-,
begalo
nepatenkinta
Suv.
rėti] a r neturėtų vykinti pro- natorių Smith, sulauksime ne moj ateity susilauks.
:Tam tikslui jie ir kongresus
tarnybos pašalino
keliolika kad tą faktą išgirstų pastffc-jL
Valstybių
fctsakymu
ji
Japo
hibhcijos įstatymo. Bet dėlto, girdėto protestantų triukšmo.
Anglų armija.
nijos protestą del japonų išs policiantų, nes patirta, kad
kad jis atsisako pasiduoti fa Politikon bus įvelta religija.
Egiptėnai ne vien nepaten kyrimo. T a s nepatenkinimas tie turi artimų santykių su ' Komunistai patys pripažįs- . A r ? ^ ž m o n « s t i e ^ a *
natikų prohibiciohisti) įtakai
Konvencijoje be kitko bus kinti tuo, kad anglai
bolševikais propagandistais.
ta, kad kominizmo organiza- l w t a , ? GaJ i r buvo jJe tohovaldo reiškiamas spaudoje.
ir tvirtina, kad šiandieninis
keliamas ir Ku Klux klano, Sudaną, bet nepatenkinti ir
•• tik
I-L Rusįjoj
n i i • progresuoja.
•; • ,rtim m e t žmonėmis, bet šiandie?
Premieras
parlamente
pra
cija
Volsteado įstatymas turėtų
slaptos organizacijos, klausi anglų armija, kuri okupuoja
Imt pakeistas. Nes jam prie
AMER. LAKŪNAI INDIJOJ. nešė, kad valdžia imsis visų Kitose šalyse skaičius narių
mas. Nes ši. organizacija pas
APIPLĖŠTA PASTOS
galimų priemonių
kovai su eina mažyn. * K u r darbinin
šinga visuomenė.
I r kaipo
Egiptą.
taraisiais laikais mėgina ar
SUBST0TIS.
CHANGHAI, birž. 22. — bolševistine propaganda. Pro- kai ima daugiaus susiprasti,
toksai per šimtą metų vyki
1922 metais Anglijos vydyti valstybės pamatus, griau
namas nebus įvykintas.
riausyhė proklamavo, kad anAmerikoniški lakūnai pasiekė pagandistai bus išgaudyti i r ten komunizmui nėra vietos.
Plėšikai anų naktį įsilaužė
t
i
konstituciją.
McAdoo skaitosi " s a u s a s " ,
glų armija Egipte užlaikoma Rangood, Britanijos Indiją. I r i sukimšti į kalėjimus, gi RuAnot komunistų vadų, šian pastos substotin, 3330 West
Repiiblikonų
partija
savo
parankus fanatikų visokiems
svarbiausia Suezo perkaso a p po kiek laiko išskrido toliaus. sijos agentai bus deportuoti. die Rusija skaito apie #00,000 Roosevelt roąd. Apie 5,000 dol
išradimams. Bet tolerantas. konvencijoje nebedrįso užka saugai.
T a apsauga negali
komunistų narių.
paimta pinigais ir pastos žen
binti
kluxerių.
J i s tai pat gali but geras ša
DU JAPONU NUŽUDYTA.
but pavesta kitai armijai. Di
'Anglijoje perniai buvę 10,- kleliais.
HERRJOTO POLITIKA
delius garnizonus Aąglija už
000 komunistų, gi šiandie tu
KRITIKUOJAMA.
DELKO ANGLAI NORI KON- j poaicijas neima egiptėnai, laiko miestuose Cairo ir A- LOS ANGELES, Cal.,— b.
rima vos 3,000.
PINIGŲ KURSAS.
TROUUOTI SUDANE?
' k a d tuotarpu aukštesniąsias—
Suv. Valstybėse kituomet
Nes jis eina Poincarės
leksandria.
Tas tai jau ne- 22. — Arti McArthur forto
anglai valdininkai.
militarines rezervacijos rasta
buta 5,000, bet šiandie skai^
Lietuvos 10 litų
$1.00
pateisiytina egiptųnų suprati
pėdsakiais.
Nori ekonominę įtaką turėti Sudanėnai nors y r a tokios
du japonų nužudytu.. Spėja
čius taip nupuolęs, kad jis nei Anglijos sterl. svarui 4.30
mu.
pat religijos kaip egiptėnai,
visame Egipte.
PARYŽIUS, birž. 21. — nepaduodamas. •
Francijos 100 frankų 5.38
Bet Anglija argumentuoja ma, jiedu kitur k u r nnžudyt u 1T
ten
bet rase ir kalba skiriasi. E armijos reikalinga
*&
tovonu pamesta. Laikraštis " L ' E r e NouvelItalijos 100 lirų
4.34
Vokietija perniai skaičius
CAIRO, Egiptas, bir. 21.— giptėnai valdininkai nepaten kad dalis
le," žinomas vienas kairiojo 360,000 komunistų, gi šiandie
dar ir tvarkai palaikyti Egi Vedami tardymai.
Šveicarijos 100 fr. 17.59
Sudano stovyba, regis, šian kinti Sudano gyvenimu. Su
bloko organų, priešingas ra
pte.
Sako, tegul egiptėnai
die y r a svarbiausias posmas dane mėra jiems kavinių ir už
OMAPtA,
Neb.,
birž.
21.
—
dikalų premiero Herrioto de
padaro
atatinkamą
suta
egiptėnų su anglais nesutiki eigų, kokių y r a Egipto mies
IIIIIIIIIIIIHIflIflIlIlIlIlIlimtlIlIHIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIHIUIIIIII
rimą su Anglija, kad gali Čionai gazolinos galionui žmo klaracijai kas link Ruhro
muose.
tuose Cairo ir Alexandria.
krašto.
Siųskite Savo Giminėms
tvarkingai valdytis, tai Angli nės moka 15 centų.
I
, I
'
'
!•'
Sudanas prigulėjo egiptėSudane visa situacija ran
j a atšauks iš Egipto kariuo
Laikraštis
pažymi, kad
nams ligi 1883 metų, kuomet dasi anglų rankose. J e i kar
KAUNAS.
menę, išėmus Suezo perkasą.
priešrinkiminėj
kampanijoj
mahdi Mobammed Abmed pa tais sudanėnai reikštų tokia
/Teeiaus egiptiėnai žino, kad
kairiųjų partijų obalsis rfmvo,
kilo ir pašalino egiptiėnu, val padėtimi nepasitenkinimo, an
Pabaltijos menininkų vieny
anglai vienaip kalba, gi kitaip
kad kaip tik valdžia teks kai
džią.
bės žygiai. Pabaltijos kraštų
glai juos ar vienaip, ar ki
mintija.
riesiems, tuojaus busavakuoPrieš sukilusį mahdi Angli taip tuojaus apmalšintų.
vis labiau aiškėjantis ir stip
Egiptėnai kantriai
lauks
tas Ruhro kraštas.
j a pasiuntė geenrolą Gordon
rėjantis palinkimas sueiti
P E R
kokių nors naujų politinių įKontroliuoja Niliu.
Tuotarpu Herriot šiandie
su neskaitlingu kariuomenės
kuodidesnėn vienybėn, ypač
Anglijai valdyti Sudaną y- vykių pasauly. Gal tik tie įburiu. Sudanėnai kariautojai
ryškiai pastebimas tų kraštų mėgina žengti buvusio pre-*
ra gyvas reikalas, jei ji nori vykiai jiems suteiks laisvę ir
meno gyvenime.* 'Po latvių a- miero Poincarės fjėdomis.
generolą Gordoną pagavo j
stipriai kontroliuoti Egiptą. nepriklausomybę.
" L * E r e Nouvelle" pažymi,
kademinio 'choro apsilankymo
savo spąstus, ji nužudė, gi jo
Egiptas gali but kontroliuoja
Kaune i r latvių
dainininke jog Herrioto politinė formukareivių buri išnaikino.
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
mas visaip, tas nesvarbu. Bet POLICIJOS PENSIJŲ- KLAU Kaktinio gastrolių Lietuvos la d a r nesučiuopiama. Bet
Dešimts metų paskiaus Kitsvarbiausia tos kontrolės da
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
Valstybinėje Operoje, ' prieš kad jis nenori pravesti aiš
SIMAS.
chener, žinomas
rChartoum
lis, tai Niliaus vandenn kontGAS" siunčia per didžiausia Lietuvos
kurias buvo tokios pat gas kios ir tiesios demarkacinės
Kitchener, priešaky egiptėnų
rolė.
Be Niliaus vandenų
banke — ŪKIO BANKĄ.
Policijos pensijų
boardu trolės žymiausio Lietuvos dai linijos tarpe praeities ir da
armijos ir su dviem
anglų
Egiptas niekam nebūtų reika Chicagoje kilo nepasitikėjimo nininko K. Petrausko i r žino barties, tai gana aišku.
Ir
"DRAUGAS" siunčia puugus litais
brigadom nugalėjo sudanėnų
lingas ir naudingas. Tuotar susekus kažkokius neregula mos dainininkės V. Grigaitie toks nusistatymas nėra kai-,
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafarmigą. Mahdi ir sekėjai hnpu, kas Niliaus vandenis kon ringumus.
tab ir telegrama.
nės Pabaltijos valstybėse — riųjų partijų nusistatymas i r
vo nukauti ir Sudanas išnautroliuoti, reikia kontroliuoti
Dėlto Citizens Assoeiation iš eilės pirmieji atvyksta da nedovanotinas.
"DRATOAS," PUBL. 00.,
jo pavergtas.
Sudaną, nes tenai randasi vi rekomenduoja tą svarbų rei bar Kaunan suomių choras
2334 So. Oakley Avenue
Chicafo, UI.
sos , svarbiausios ties Nilium kalą pavesti bent kokiai orga ir, latvių drama.
Kaip šiandie valdomas.
ATĖNAI, birž/ 21. — Tur
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. v a t
E=»
!S=
nizfccijai patikrinti.
Nuo to laiko Sudano vald ir ant Niliaus darbavietės.
kai bįjo itajų puolimo. Del:
Sekmadieniais uždaryta.
žia yra agiptenų
rankose, X>elto, Anglija i r turi pa
CrflCAGO. - r Federalis o- to, Anatolijos ir Smirnos diIIIIIIIIISIIIMIfHllffflfffHItHIlHlllllSIIIIIIIIIIIItlHIIIIIIIIHIHHIUIini
Sudaną, tą pietinę SKAITYKITE IR PLATIN- ro biuras nusako šiai dienai striktuose turkai gamina ata
bet ta valdžia kontroliuojama veržusi
angių. Mažesnes valdžioje Egipto provinciją.
tinkamas armijas.
"DRAUGE _ gražų ir vėsesnį ora.

New Yorke Atidaroma

Nori apšviesti
sudanėnus.

2 MIRĖ EKSPEDICIJOJE.
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HERRIOT'UI GREIT PASIDARYS ANKŠTA.

TREČIOJO INTERNACIO
NALO KONGRESAS
MASKVOJE.

SMITH IR MCADOO KOVOJA 02 NOMINACIJA
tĘ$M • • «

• • • i

w0a

i—

- " , :

"

" 1

•,

L

•

•-••»•••

LlETU V Ą
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Pirmadienis^Uii

LIETUTTŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS.

"DRAUGAS"
kasdieną tt&kyrua nedėldienius
Metama
S6.00
Metų
13.00
mokam iakalso. Lalakaitosa BUO airaaymo dienos,
MO Naujų Metų. Norint pennaiadresas visada veikia prisiųs
to te»ae adresas. Pinigai genausiųsti išperkant krasoje ar ex"Money Order" arba įdedant
• j registruota laišką.

DEAUGAS PUB. CO.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, Ulinois.
fel Roosevelt 7791
IMIIIIIIftHflUtltHftlItlIltlIltlIlIfJtltftflIU

TRUPINIUKAI
—

Kun.
Dr. F. Kemėšis, ką
[tik atvykęs Chicagon, išva
žiuoja birž. 23 d. iš Chieagos Lietuvon ii* grįžti nebe
mano. Oiicagos Apskričio Mo
[terų Sąjunga kun. Kemešiui
rengia Ciceroje antradienį, bir
želio 21 d. vai. vsk, išleistu
vių; vakarienę. Netikėtai gerb.
kun. Kemėšis atvažiavo Chicagop, netikėtai greitai aplei
džia Ckjcag&j netikėtai mūsų
kilniosios moterys surengė tas
išleistuves. Tad neįvyks tos is
elistuvės taip, kaip jos turė
tų įvykti. Nes nebeliko teli
ko prisirengti tinkamai.
Bet labai gražu, kad tokios
išlesituvės įvyks.
Kun. Kemėšis... Turbūt nė
ra Amerikoje žmogaus, kuris
kun. Kemešio vardo butų ne
girdėjęs. Vieni jį keikė, kiti
atsigerėti negalėjo. Vieni jį
laike klerikalizmo įsikunymu,
kiti sake jį esant kunigų ne
prieteliu. Vieni jį laikė -Aine•rikos lietuvių katalikų vadu
ir gaivintoju, kiti paskutiniu

atžagareiviu. •
Kuomet žmogus turi tiek
priešų, ir tiek prietelių,-kiek
Amerikoje kun. Kemėšis, tai
rieškia, kad jis yra tikrai ver
tas žmogus. Kuomet katalikų
kunigas turi tiek priešų ir
prietelių, kiek kun. Kemėšis,
tai reiškia, kad jis yra dide
lės Vartės katalikų Bažnyčios
kunigas.
£ > |Ej>
Kun.
Dr. F. Kemėšis per
daugelį metų buvo vienintelis
lietuvių katalikų visuomenės
žadintojas prie susipratimo,
prie katalikų vienybes, prie
organizuoto darbo. Jeigu Amerikos Lietuvių Katalikų vi
suomenė dabar yra pavyzdis
net Lietuvos katalikams, kaip
reikia veikti, kaip reikia ko
voti už mūsų* šventus idealus,
už tautos gyvybę ir sveikatą,
tai kun Kemešio nuopelnas.
Nėra, rodos nei vienos Ame
rikoje lietuvių katalikų pase
kmingos organizacijos, kurios
sumanytoju, įsteigėju, arba
bent gyvu rėmėju butų ne-,
buvęs gerb. kun. Dr. F. Kemešis.
*
Važiuojant tad j Lietuvę
mūsų. visuomenes synnnm vei
kėjui ir organizatoriui mes
visa širdimi linkime kuogeriausios kloties. O Moterų Są
jungai už surengimą ant grei
tųjų jam išleistuvių priklau
so garbe ir ačiū.
Išleistuvės įvyksta Cicero j,
antradienį, ibirž. 24 d. 7 vai.
vakare. Įžanga 50c. Bet tai
nesvarbu. Ne apie tai norė
jau pasakyti. Norėjau paste
bėti ar ne keista, kad kiek
vienas gyvesnis sumanymas,
ar reikalas visuomet atsilie
pia pasekmingiausiai ir pirniiiausiai Ciceroj? Nenoromis

kįla mintis, kuomet ir kusi
Amerikos kolonija "išf ryžis"
Cicero iš tos pirmenybės. At
IBKO nėr. žmogui k n f m a j o kaip tovė, kisvižė m
rodo man, kad iŠ tos pirmeny
mylėta. Todėl ir bėgo Amerikon pusė ra&one neturiu ie
bės Cicero gali pati save H išt'ryziti."
Mūsų pasisekimo rusų vargijoa H v^g^jos pabėgusiems į pusiau lafetą salU
didžiausias pavojus yra p^si-įj^ni* buvo labai gera; pasijuto lig rojuj esą. Žinoma, juk

* fcJETUVOi tAUUŲ
ATSTOTO

rengė prakaleas> A. L. R. K.
Federacijai, e ypač Cliicagos
Skyriai, už taip didelį pa
sidarbavimą . Šaulių labui ir
Atsisveikinimo tocįis.
fsurinkimą jiems didelės sum <« • •
m
Brangus Amerikos Lietu--mos pmigų, Amerikos Liet.
Piliečių Sąjungai už gausią
viaį Šaulių Rėmėjai:
auką, lietuvių laikraščių Betenkinimas savo nuveiktais [nebloga Dėdes Šamo šalyje gyventi: sotu, ramu, galima laiaPabuvęs Jneų tarpe kiek
dakcijoms, kurios Šauliams
darbais ir iš to auganti pui
vai
judėti
ir
bisnį
varyti
O
daužau
Juk
ntf*o
ir
i»reiMaĮ
j
^
grįžtu
Tėvynėn.
fe6nį
pritaria ir guos remia, visiems
kybė. Jeigu kada nors Cicevidutiniškam piliečiui.
Išvažiuojant, lydi mane prie
Tik VWŪ f ^ W * W l i e l i t h d d a w « čia neramu kai ^ s | j U S ų v į š ų daug broliško prUšaulių Rėmėjų Būriams Ame
riečiai, ar kuri kita gyVa ko
lonija ims savo nuveiktais mato jog pusė miliono į e tautiečių čia pasmerkti tautiniam gįrišįmo į r dėkingume jans- įrįkoje, Liet. Vyčių Draugijai,
darbais pūstis ir sakyti, kad išnykimui labiausia dėlto, kad >ų vaikams uždrausta ginj- m u < N ors norėčiau, kiekvie Abiem Susiv. Liet. Amerikoje,
•'mes jau gana padarėme, te toje kalboje mokintis, ners ir sayo suateomis aukomis jas- ,mm J ų s ų atskirai neturiu" ga- Kun. J. Židanavižiui ir visai
gul dirba kiti," tai čia ir pra tatytose parapinėse mokyklose. Tai štai kodėl susipratusiam Hmybės šiame mano 'atsisvei- Amsterdamo, N. Y. lietuviu
sidėda gyvos kolonijos žfugi- lietuviui Jungt. Valst.' laisvė nepifca. fttai kodėl iis dairosi kinimo raštely pasakyti savo kolonijai, kuri sulig savo skai
po plačia Ameriką ar neužmatys kuar čia t l ^ laisto* i i tau-[prielankumo ir padėkos žo- čiaus, "beabejb, man esant Amas.
Tikimės, kad neįvyks tokia/ tiniai teisingos šalelės kaip yra Lietuva, LatvŲa, Estija. džio už Šaulių rėmimą,. — merikoje užėmė pirmą vieti
nelaimė nei su Cicero, nei su Suomija, Čekoslovakija ir kitoa laisvosios tautos, kur tau- J u s tūkstančiai. Smulkiau Ju Lietuvos Šaulių rėmime. Ir
bus pažymėti Sau visi, visi, kurie aukavote ma
s u vartei
kitomis garbingomis kolonijo tinių mažuma teisės prideramai gerbiamamos.
PER SEBių, PEUSENGUS
•
h į C e n t r o Valdybos spaudina no atstovaujamai Šaulių Sa
mis.
,
i i
milžiniškoje Kanados žemėje kaip tik ir randame jieškomajį •'moję gautų aukų apyskaitoje. gai jos svarbiems
uždavi
Turėjau parašyti apde 'MC- laisvės Eldorado (rojų); tai Quebeco (tariasi Keoek) iemė. Man tuo tarpu prasieina pa niams įvykdinti ar tai savo
as.C* Jos prisikabino prie Mar Prieš kalbant apie šio. krašto laisve, pravartu padaryti pla sitenkinti paminėjimu bent brangų- laiką ar tai sunkiai
kso apipjaustymo, pripliauš čią įžangą ir supažindinti skaitytoją su Kebeku abelnai. Jūsų organizacijų, ir tų as uidirbtą
pinigą,
priimkit
kė nesąmonių, kad " Drau Juk apie laisvuosius ir pridera plačiau pakalbėti.
menų vardų, be kurių prita mano didžiausios padėkos irSavo plotu Kebeko Frovincija apima apie penkta Ka rimo ir pagelbos mano, kaipo pagarbos pareiškimą.
gas* ! nekrikščioniškas, nieko
nenumanąs ,kad Grigaitis dau nados dali, ty. 690,000 ketvirtainių mylių/kas yra lygu An Šaulių Atstovo mkijos nega
Dėkoju Jums visų Lietuvos
giau numanąs už bolševikų glijai, Francijai, Italijai ir Vokietijai kartu paimtoms. Gy įima butų skaityti, nusiseku Šaulių vardu. Jus davėt jiems
s
laikraščių redaktorius barbe- venotojų ten yra apie 2,700,000, kas yra a*ti trečdalio Kana sia.
galimybės už Lietuvos lais
rius ir daug dar blevyzgų dos (9 milionei).
Taigi pirmiausia turi pažy- vę kovoti ir laimėti praeity.
Gyventojų retumas Kebeko Provincijoj gttkinnmai ne |mėti gerb. dabartinį Lietuvos Jūsų parama galingi, Šauliai
ant Kristaus.
Bet pradėjus kalbėti apie vien klimato šaltumu, bet ir dideliu plot* uolotu nedarlin Konsulą, New Yorkeį anuo ne-abejoja, kad netolimoje atei
genbiamą ir brangų* žmogų, gų žemių. Didelė gyventojų diduma yra susispietusi pieti met Finansų Ministerijos jga tyje ir priešų pavergtiems lie
kun. Dr. Kemešį, pačiam ne nėje Provincijos dalyje, abiem pusėm Švento Lauryno upės. fcįotinį D-rų J. Bielskį ir bu tuviams mūsų gražioje Tėvy
beskanu darosi rašyti apie Apie 85 nuoš. gyventojų sudaro katalikai, kiti gi prottsto- vusį Lietuvos Atstovą V. Čar nėje prašvis nepriklausomy
nai (12 nuoš. ir žydai (arti 3 nuoš.).
purviną "N-nų" burną.
neckj, kurie kaipo mūsų Val bes dienos.
Sulig tautybių gyventojai šitaip dalinasi. 80 nuoš. yra džios žmonės savo autoritetu
Kokias nesąmones prirašė
Pasilikit visi sveiki ir pri
Grigaitis apie Kristų ir ka francuzų (visi jie katalikai), 10 nuoš. angių, 5 nuos. airių, ir pagelba teikė didžiausios imkit mano nuoširdžius linkė
talikybe, pasikalbėsime rytoj. Š nuoš. žydų ir 2 nuoš. kitų visų tautų, lankiausia ateivių. mano darbui paspirties.
jiinus kuogeri'ausios kloties.
Kebeko Provincijoj dar užsiliko apie 14,000 indijonų. Lie Didžiai dėkingas esu visoms
Antanas Žemaitis,
tuvių čia yra arti 3000. Beveik visi jie gyvena* Montrealy buvusiom* Paskolos Stotims,
Buvęs Liet. Šaulių Atstaje. kame turi savo parapiją ir lietuviškas mokyklas.
kurios didžiausioj daly man vas Amerikoje.
Didžiausias Provincijos ir visos Kanados miestas tai =
Neiiamė jūrėse.
Pirmuosius
Norvegijos pašto
laivas Montrealis; be priemiesčių turi 850,000, o su platesniais rikon važiuoti 16to amžiaus pirmoje pusėje.
miestus (Kebeką, Montrealį ir kitus) jie įkūrė Kanadoje
''HaaKanjari'' susimušė su priemiesčiais apie 1.100,000. Provincijos sostinė Queeec tu
17to amžiaus pradžioje. Tais laikais, drąsus francuzų misi
garlaiviu "Kang — liarald > * ri arti 120,000 gyr. Yra dar keletas miestų turinčių nuo
onieriai ir kėliau pinkai ištyrė milžiniškus Amerikos plotus
Vestforde ir nuskendo. Prigė 20,000 iki 30, 000 gyv.
Svetimtaučių (daugiausia anglų ir airių) lakai žymus omo Meksikos iki Kanados šiaurės ledų. Po ilgų ir kruvinų
rė apie 20 žmonių, daugiau
skaitlius gyvena tik Montrealyje, kame jie sudaro apie 40 karų, Aglija galop užkariavo neskaitlingus francuzus 1763
sia moterų ir vaikų.
i <
nuoš. Kebeko mieste anglų kalba dar tankiai girdima, bet m. Tuo metu Kanadoje francuzų buvo išviso 60 tukstan
Francuzų prietarai.
mažesnieji miestai, miesteliai ir kaimai beveik visiškai fran čių. Del nežmoniškai žiauraus Anglijos persekiojimo, dau
Prietaringi l'ranėuzai poli cusiški! Seniau kaikuriuose miesteliuose ir kaimuose buvo giau francuzų nebegalėjo Kanadon atvažiuoti.
tinių nepasisekimų kaltę pri daugiau anglų, bet solidarus ir ištvermingi francusai išpirko
Baisiai persekiojami, sunkiose sąlygose gyvendami ir iš
meta varnoms. Girdi, kiek kai jų nuosavybes, gražiuoju išstūmė juos.
visų pusių anglų bei indijonų apsupti, sprendžiant kitų tau
<•'•
tų nelaimingi įvykiai užeina,
tų pavyzdžiu, Kanados - franeusai, per pusantro šimto metų
TAUTINIS FRANCUZŲ AT8PARUMAS.
jau varnos žiūrėk ir suka Ely
Mažai lietuvių tautai tiek amžių kovojusiai už savo tau turėjo visiškai išnykti, ištautėti. Vienok ne taip buvo! Nau
zejaus soduose lizdus.
Tas tini likimą nepaprastai yra ayarbu įgyti kuodidžiausio tauti jiems jų tautiečiams iš Europos neatvažiuojant, 60 tūkstan
pats ir dabai* įvykę.
nio atsparumo ir solidarumą, be kurių mes neišliksime nei čių Kanados francuzų .katalikų ne tik neišnyko, bet per 170
Vilniaus krašte, nei Amerikoje. Kiekvienas tekio asparu metų padaugėjo iki 4 milionų, kurių virš 2 milionų gyvena
Taftas pas Coolidge.
Washingtne teisėjas Taftas mo pavyzdys mums yra brangus ir pamokinantis. Visame Kebeko Provincijoj, puse miliono kitose Kanados provinci
jose ir arti pusantro miliono Jungtinėse Valstybėse persike
palinkėjo prezidentui Cooiid- Amerikos kontinente až nežinau tokio kilnaus ir didvyriško
lusšų, daugiausia Naujon Anglijon.
ge,Jbuti Išrinktam rudeny pre pavyzdžio, kokį mums teikia Kanados francusai.
(Bus daugiau).
Na, tik pagalvokime. Pirmieji francusai pradėjo Ame
zidentu.

LAISVIAUSIAS KAMPELIS IIAUUS AMIliOJE.

DANTIS BEKRAPŠTAHT,
Mokyktoj*.
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TRUMPOS ŽINIOS,
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Anthony Matre.

ROMA VALERIJONO LAIKAIS.
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA.
Vertė A. Matutis.
Tąsa.
(Įeina Valerijonas ir sargai).
VALERIJONAS: Na, Makry, ar jau
išgavai visus turtus iš arkideakone Lau
ryno!
MAKRYS: Mano viešpatie, jis nie
ko nedavė. Tik-kų įžeidė visą imperijų
ir dievus.
. VALERIJONAS: Ir tu gynei mūsų
dievus? . *
MAKRYS: Taip, mano vieipatie. —
Vietoj turtų tai Laurynas atgabeno niek
šų raišų ir neregių, vadindamas juos
Bažnyčios garbe ir didžiausmis turtais.
Ir tai visa užgauliojimais ir piktžodžia
vimais auksavo mūsų dievams.
VĄLKRIJONAS: Kokiu gi b u d ^ ap
gynei mūsų garbę, Makry!
MAKRYS: Aš įsakiau, kad gyvas
butų spirginamas ant įkaitintų geležų
Tasgi tik padrąsino jo užsispyrimą. Jis
pradėjo tuojau pranašauti blogus įvy
kius imperijai ir tvirtino, buk neužilgo
bus galas stabmeidybek
VALERIJONAS (rūsčiai): Jupite
riui prigėlbstant, aš nužudysiu jį, išrau
siu visas l^rįkščionijos šaknis ir išnaikin
siu visą sėklą.
MAKRYS: Ir, kilnusis imperato-

=

HĄ^A

Mokytojas :~
^Pasakyk, Mi
kuti,
kodėl
Abraomas ne
užnraše

sąxo

sūnaus Izao
ko! —
Mikutis, nu:
sininko sunūs: — Jis dar ne
buvo,rieibujB. —
Išmintingas tarnas.
l ~ Jtonail Eife Sea. Te du
rublių. Už sį nupirksi mėsos,
o už šį duonos. — ,
— Gerai, klausau ponas.—
Valandėlei praslinkus, su
grįžta Jenas tušeiomis.
— Kodėl nieko nenupirkaif —
'— Kad, ponas, man tie rub
liai susimaišė; nežinau už ku
r į *ką pirkti —
Tikras galiotas.
— Žinotumėt, kartą prisi
lakęs "namines" drožiu sta
čiai nuo kaimyno namo. Ma
no nelaimei susipainiojo ko
jos ir nei nepajutau, kaip kū
droje atsidūriau.
Galvoju
šiaip ir taip: ką daryti, kaip
iš kūdros iįlipti, kad nenuskendus. Tik šovė man gera
mintis galvon. Ir aš pradė
jau gerte gerti vandenį. Be
matant kūdra išdžiuvo ir aŠ
sausa koja išvengiau didelės
nelaimes. Ar ne? —
Bailys.
-.-Lipk, čigone, iš obels! Ko
kis galas tave ten į kėlė f —
— Neeįbark, gaspador, —
nedorėliai uoboliai. vos man
galvos bekrisdami nesuskai- »
de, tai ir pasislėpiau nuo j ų . Moterėlių šnekos.
—Ei tu» mėlynose, ką tu
man gali, aš tave šimtą kar
tų pirkčiau ir parduočiau]-—
— Tai, tai pasipūtėlė. Ta
ve niekas nei pirks nei ne
parduos, — nei cento never
ta. —
Ne mano vargai.
Perka Kaune žmogelis kar
vę.
—Sakyk, 'Tamsta* ar g*ra
tavo karvė? —
•

*

— Gerumo tai gera, tik
tnelžiania spardosi. —
— Tai niekis, ne aš mel
siu, o mano žmona. —

!

?

rilau* kas gi bus padaryta su jo padėjė
ja, kuri yra kalėjime ir laukta teismo iš
tarmės?
j
VAM^tUONAS: Ar ji tikrai buvo
jo padėjėja?
MJAKRYS: Taip. Nuo laike mirties
jos vyro J^vintilijaus ji buvo visada su
Laurynu, prigelbėdama jam visuose jo
veikimuose ir atvedant kitus į krikščio
nių tikėjimą. — Aš sužinojau, kad" jos tė
vas yrą labai įširdęs prieš jos nusistaty
mą, patvirtink, jos nepataisomybe k t rok
šta dalyvauti jos teisme, kad gavus ją at, gal dievų garbinimo tarnybai.
VALERIJONAS: Pasiųsk pasiuntinį
į Fabijaus namus, kad praneštų jkm, jog,
jo duktė bus neužilgo teisiama. Taipgi
įsakyk <įuarjui ir Quintui prirengti viską
to niekšo Lauryno bausmei; raudoname
pečiuje jis turės baigti savo gyvenimą.
MAK#YS:, Viskas bus pridengta, kil
ausis imperatoriau (išeina su sargais).
(Valerijonas žangia prie savo sosto ir
sėdasi jin. Įeina Tercijos-.
TERCĮJtJS: Male*usis viešpatie, ta
vo raštus aš įteikiau Superbui Maksimui.
'Jis siunčia.tau savo Mnkėjimus ir atsaky
iną (teikia ra§rus Vaierijonui).
VALERIJONAS (skaito): — Dievų
numylėtasis Valerijone! Sutinkant su ta
vo įsakymu šiandieną prirengėme viską
ir ibuvo teismas Cyprijono, vado krikš
čionių sektos mūsų, provincijoje. Jį nu
imant' ko tik nekilo rifcįšes •Kartagenos
miesto getyroe/ kadangi niiniee begoio
užjauk įkm. Tečiau, saupai buvo Jis erį

statytas kalejiman ir stipri sargyba bu
vo pastatyta jį sergėti. Rytmetį, aš pa
šaukiau jį prieš save ir ant užklausinėjimų jis nieko neatsakė, laikydamasis
griežto užsispyrimo buk velijąs geriau
mirtį ir noriai priimąs imperatoriaus
bausmę. Matydamas, jog nėra vilties pri
versti jį garbinti dievus, tai aš išdaviau
sekančią ištarme:
*' {sakome^ kadi Tarcijui Cyprijonui, "kurs atsisako klausyti imperatoriaus
a valios ir nesutinka garbinti Romos die
n vus,
idant butų rytoj nukirsta galva ir
"paaukota dievams**'.
Superbus Maksimus.
VALERIJONAS:
Gerai! Ištarmė
yra teisingaMAKRYS (Valerijonui): Tai senato,
r-ius Fabijus.
F A B U U 8 (linkkėja).
VALERIJONAS: G erai,
Fabijau,
kad atėjau. Tavo duktė bus netrukus pri-,
statyta prieš mano tribunolą ir busiu pa
tenkintas, jeigu tavo esimas čia^ prigelbės Nobilįjai atsižadėti Nazariečio išpa
žinimo. — Makry, pristatyk kalinį prieš
mane.
(Makrys išeina, bet tuojau sugrįžta).
MAKRYS: Viešpatei, už durų rand,
das: dvi moteriški ir meldžia, kad galė
tų viduje būti Nobilijos teismo laiku. Ar
aš galiu jiedvi įleisti vidun?
VALERIJONAS: Gali įleisti. —
(Makrys išeina. Įeina Egerija ir Syra.
betrukus suįrįšta Makrys, paskui jį seka
NobilŲa retežiuose ir sargai).

1

VALERIJONAS (atsikreipdamas į
Nobiliją): Arėtai tu esi Nobilija — Pcbijaus duktė
NOBUJJA. Taip, aš esu.
VALERIJONAS: NobUija,
dideji
skundai yra prieš tave. Pirmiausia tu
įtarta, jog esi krikščionė ir paskui, joį,*
gelbėdavai arkideakonui Laurynui, ar
šiausiam priešui mūsų šalies ir dievų. —
Ar tie skundai bei įtarimai yra teisingi?
VALERIJONAS: Nobilija, aš apgaU
lestauju tavęs, tavo jaunystės, tavo luoro yra padaręs Romos pavargėliams nei
vienas iš jųsų valdovų.
NOBILIJA: Taip, as ,esu krikščionė
ir buvau padėjėja tam, kurs daugiau gemo ir ^logo mokslo, kurį gavai Aš trokš
tu, jeigu tai galima, išgelbėti tave. Turi
dar laiko; germu tai apsvarstyk, — Išsi
žadėk pragaištingo ir klaidinga krikščio
nystes mokslo ir buk paklusni imperato
riaus įsakymui. Apmąstyk ir išsižadėk U
netikusio k- nepakenčiamo tavo tikėjimo
ir nepakenčiamo tavo tikėjimo it sudek
auką augštiems Romos imperijos
die
vams,
f
t«
NOBILIJA: Ąugštiesjems dievams?
Tuos purvinus stabus, tas žmonių sil|aui
mo baidykles
tu vadini dievais? Ne
siranda tokios nei vienos pagoniškos gi
minės, kuri butų taip apakkrta ir taip
kvaila, kad duotų garbę tokiems begSdiugiems ir nedoriems stabams, o tu ne
sigėdiji dar garbinti jų, kaipo dievų. —
(Bus daugiau).
\
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ir trumpo pikniko tokios, Gerb
klebonas, klausau pareiškia,
— Gryno pelno nuo šio parap.
Sekmadienyje Birželio S-tą pikniko $1,600.00.
d. turėjo įvykti '.Šv. Antano
Malonu, be galo malonu gy
parap. piknikas. Šiemet yek- venti ten kur visi parapijonai,
madieiiai lytingi ir šalti. Oras gražiai išvien susiklauso su
piknikui suvis netiko ir 8 d. savo dvasios vadais- darbuoja
birželio. Bet Cieeriečiai neiiu- si. Cicero pilnai tas yra. Cieebigąsta. Ką jau jie užmano, fraje g m a g u lietuviui ypač katai ar truks ar luš — daro ir tifikui gyventi.
tiek. Taip ir 8-ta birželio, pa
Buvęs Bedievis.
rap. piknikui diena buvo skir-

CICEROJE

FIHSBURGH, PA.
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ATSIŠAUKIMAS.

ADVOKATAI
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Miliiniškas piknikas
(Išvažiavimas).
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Nuorašas.
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F. P, BRADČHUL1S

(

ADVOKATAS

DRAUGAI AMMIKOS
LIETUVIAI!

(Buvf* Vilniaus ir Kami* Apy
BRIGHTON PARK.
. bais .imktuoja mūsų myjiimi
gardų Tatomo TeUėJas)
Vedarieuoea TM*in«*e*
—
:
i gėleles. Jos suklaupusios, per Padaro iyla*
visokiu*
dokumentus.
Duoda
Lietuvos
teisių
patarimus.
MOKSLO
METŲ
UŠ5BAIGA.
j
vidurį
didesnis
tak&s,
^
eSC
1321 metais Sedos mieste
8119 8. Halsted St. Ghtoago, IU.
mm
i nos parįešaky baito* liepos tvolio (Mažeikių apuakr.) gyven
Bęndros pa«Uibos.
j role. Pianui, pritariant, išeina
tojai, norėdami duoti gali
S. W. B A N E S
BftlGHTON PARK. — Per-}jaunoji sesutė su livaru ranmumo
mVi) jaunuomcRti įgyt
A D V O K A T A S
79 IT. Monro* Street
eitų
Sekmadienį,
McKinley
koje,
feusto
akeles
ir
švelmokslo šviesos,' Bežiūrėdami
Roeai 994 — Tel. rTandoiph 99*9
parko salėje, įvyko Nekalto iniaį, jantriai dainuoja **Įvaip Vai., Kuo 9 vwto aki & po -pte*f
dideliu išlaidu, įsisteigė 4 kla
9208 8o. Halsted atr.
Prasid. Pan, Marijos parapi-j gi gražus, gražus j-utefių darsių vidurine mokykla- (pro1919
Cbicag*.
jos mokyklos iškilminga pro! želi*," rūpestingai laistydagi^unazij^). Nesant miestely
gramU, kurios metu įteikta ma savo numylėtas gėleles, v
je tinkamu mokyklai namu,
diplomai 22 mokiniam-ėm. ^ių rolę žavėtinai puikiai atbuvo gauta iš v?JKiaus sn•
Kasdien vis žvelgiau "Drau- liko viena mokinė, kurios juta. Lijo ir šalta buvo, bet pi
vivalcrybės mūrinis grudų san
ADVOKATAS
gan,'> tikėdamos rasti korei- dėjimai nenusibosta, kurios
knikas nuo trijų po piet iki
delis, kuris buvo pertaisytas
pondencijų apie Sį miriėt^ va- dainos balsas kutena, kurios
ir pritaikytas mokyklos rei
septinių vakaro (nes tame tar
karą. Jos neberadęs ir nebe- natūrali šypsena vilią ja.
T Soutii Dearbom Street
kalams. Dabar mokykla jau
pe nerijo) vis vien buvo.
ROOM 1999 TRIBl ME BLDG.
Mūsų gerb. klebonas kun.
sulaukęs,- bent kelias savo pa-(
Veikalėlis "Švenčiausioji
Telefonas Randolph 9S91
tvirtai atsistojo ant kojų; tu
Žmonių skaitlingai atsilauKelmelis yra rūpestingas pa
stabas
padėsiu.
Deja,
nebe
Panelė pagelbėjo" labai stro Vakarais: 2151 West 22 St.
ii 6 mokytojus, ir 114 moki
lgė, biznį darė, pinigą, leido,
Telefooas CaoaJ 199,7
rapijos dvasine gerove. Šie
nius, berniukų ir mergaičių, turiu programos lapelio, tai piai pastatytas. Jaunoji čipietavo ir dainavo ir visi sa
met suruošė misijas. Misijas
iš Bėdos ir gretimųjų para gi tik bendrai tegaliu kalbėti, gonp, tikroji jos motina savo
kė, tai bent piknikas. Poni
davė t. Alfonsas Maria. Per
roles be priekaišto atliko. Ir
pijų: Kalvarijos, Židikų, Re- asmenų neminėdamas.
Šneiderienė su savo gaspadivisą misijų laikų gausiai žmo
gestai ir balso intonacija, mi
naro, Vaičaičių, Barstyčių, Programa.
A D V O K A T A S
nių štabu 75 vištas iškepė ir
nės lankėsi bažnyčion. Daug
Metropolitan
State Banko Kame
Pagirtina
programa
ir
savo
na
ir
širdies
jausmas
sudarė
(Jadunavo, Tirkšlių. Tekiau,
puikiai svečius pavaišino. P.
9961 W. »2nd St. Tel. Ganai 9999
buvusių klaidamanių pametė
norit mokyklą visai tinkamai įvairumu ir talpumu. Prasi harmoningų vienumų. Kitos
J. Stankeviėia su savo gėri
savo "laisvam'anybey pama
pastatyti, daug ko dar trūk dėjo lygiai 7 vai. vakaro, bai vaidintojos taipat neblogai £a
mėlių štaltu svetelius linksmi
tę savo klaidas. Atgaivinta
BALYS F. MASTAUSKAS
sta: gimnastikai sales, darbe gėsi 9:30. Antraktų nebuvo. vo uždavinius išpildė.
no^ Skamlialai, ratai, UabaA D V O K A T A S
apmirusios draugijos. Labai roy karą i r išlipti a n t Landen liams SRISS, sargui buto, k n y Retas atsitikimas, kad mūsų Jauna dainininkė.
Bu.r«s
Lietuve* At*iovybe* • » ėausko sunai, saldainiai ir
gražiai pasirodė draugijos ei Grove Station. Farma randa JA ynu i ir mokslo priemonėms vakarai prasidėtų paskirtą^ va Perilga butų' kalba rašant iingrtone P a t a r ė j u .
Metropolitan State Banko Ifi
šv. Antano parap. benas ska damos Sekminių dieną prie
landų.
Paprastai
pasivėluoja
2901 W«ęt 22nd Street
apie
visus
programos
punk
si
ant
Hamilton
Road;
kokios
kambarių.
Tam
tikslui
renTelefOna* Oanal 9999
mbino, triubijo ir vis liepi' šv. Komunijos. Parapijon'ai
'bent
pusvalandį,
o
baigiasi
tus.
Tenka
vienok
prisimini
t
5 minutės reikės pėščiuotl ^iamasi pristatyti mokyklos
saldžiai suktis, kad savyje pe
labai dėkingi, tėv. Alfonsui nuo streetkario į kairę puse. miiiMMBs antnjjį aukštų, kuris apie vienuoliktų. Nors ir gra apie vienų jaunute dainiuinčiu- sukūrus, nuo šalčio .apsi
Maria už visą*darbą ir vargą. Todėl Pittsburgh 'e atsisėdo, kainuoja a|«e 30,000 lit. (3,-žiausia programa tuomet ne k?, kuri sulyg s&ivo ar. .i i u,
saugojus. Begalo smagus tie
Misijų ilgai nepaini r!ime. Pa ant vieno iš virš minėtų stre- 000 dol.). Be to, mokyklai la betenka savo gražumo, visi i& lankstų, stiprų lyrfck^ sopia
ADVOKATAS
Ciceros žmones, o dar labiau
oina
.pavargę,
žiovaudami.
nų turi. Ji, kaip sužinojau, y 11 S. La Salle st. Room 2001
darytus pasirįžimus šventai etkarių, pajusime, kad už 25bai trūksta baldų, ypač suolų
svetingi ir draugiški.
10S4 Vai. nno 9-6
išpildysime.
minutų jau esame Seserų far mokiniams, ir mokslo prie Brighton Parko Seserys Mo ra jauniausioji p-l€^ Virvai Tel. Randolph
VAKARAIS:
Pasekmės.
kytojos davė sektinų pavyz tės sesute. Mūsų pažymėju 3901 S. Halsted
at. Tel. Bivd. 9 7 «
moję.
Jaunas
K.
monių. Kasmet mokyklai lai
Pasekmės, to šalto, lvtingo
v. v apart Panedėllo ir
dį kitoms mokykloms.
si solistė turės nmtų konku
Beje, piknikaudami badu kyt susidaro išlaidų apie 30,Programa labai marga, nes rentė savo jauniouskn strsu; nemirsime, nes bus* gerų už 000 litų, iš kurių valdžia duo
į seenų {vesta visų klasių me~ tės asmeny.
kandžių ir lietuviškų gėrimų. da apie 25,000 litų, o likusius
kiniai-ės ir tai dideliais bū
Butų pageitiaujama, kad ir
vietos
savivaldybes.
Bet
tiek
J.
V.
• Teleto
—riais,
kurie
ir
daina
ir
bale
TetefbsMs* Boulevard 193»
berniukai butų pažangus sce—vakižia, tiek savivaldybės,
ADVOKATAS
tais ir gyvais paveikslais ir ;
noje, o dabar margaitės p.;si
išlaidoms daug pinigų krašto
mm} m i *
....
.
,. -dialogais drama džiugino pri rodė dauginus lavinamos ir
e- 20 metų Prityrimo
Oflsa* Didmie«t7J:
4 9 0 9 SOt. A S H L A N D A V K M K,
po
GYDYTOJAS I R CHIIU KGAS
karo atstatymui, negali kimštinai
* . susirinkusių
. . > . *publl
, . rūpestingiau rengiamos viso 89 South La Salle Street
Akiniu prUalkymo meno
chieugo, m.
duoti mokyklai tiek lėšų, kad ka. Tėvai džiaugėsi savo gra
4442 So. Western Ave.
Val.j » ryto iki 19 piet: 1 po \
999
Tclel.
Latejctte
4141
piet iki S p o piet. 6:99 v t k . iki
visiems reikalams užlėktų, y- ziais auklėjamais vaikeliais, se meno srityse. Berniukai ai
! 9 : 9 * vak.
siujai tepasirodė tik du kaiv
pat*
kai
esti
didesiiių
išlaidų:
įįm^m? mtwnm • • » • • • » • • I I M ^ M — • • ! • • » * i
publika jaunųjų pažanga ne tu. Vienų kartų mažieji — ro Vakarais 3223 S. Halsted St.
!
remontai, namų statymams ir tik mokslo, bet ir meno srity.
TeleJos***: Yards 4981
Te*. BosUerard O&JI
dė
kfcip
jie
moka
prausti-:,
su
11. Todėl šiuo ir kreipiamės \ Man labiausia patiko "Rū
Gydytojas, Chirurgas, Obsmuilo gabalu rankoje ir ra u ei. OBuaml 9J09
Jis,
broliai'
amerikiečiai,
pra
tų darželis/' Įsivaizdinkite kšiuoščiu, gi pabaigoje išėjo
tetrikas ir Specijalistas
A. E.
šydami
remt
mus
kiek
galint,
Elektroterapas.
scenoje mažiutelių mergaičių suaugę klounų -^ juokda
SIMPTOMAI P ARElaJUA
IŠIMA TONSILUS —
aukomis, kad ga&tumėm įs būrelį. Kiekviena jų savo ruAklg Ligas
D— B* —Hat—,
1707 W. 47-Ul W.
rių rolėje. Tiesa, pumika gar
Ar
jums
skauda
galvą?
t)— • • pHlt« 1» b*
tatyti
mokyklą
į
tikras
ve
Valandos DOO t iki U dieną, nno t
Ar
jūsų
akys
ašaroja?
I>—B* kmaja>
A D V O K A T A S
džiai prisijuokė iš jų nelauks
#>—Be J*kft* pareja
lkl t vai. rak. Nedėliomla nao t
Ar yra uždegto*?
Vidunniestrje Ofisas:
žės.
i)—Peeljsata! asmttda sirgti, paIki t vai. po platų.
Degina ar niežti?
ll toej raiartl. k p i l * l
i 911 Oiicago Tempte Bldg
tumo irv nelaimių, kuomet vie
Ar skaitant akys grett pavarg
Žinodami iš laikraščių Jūsų Bet toli, gražu iki tikros tvar
faarae * a 3 a****** (akmeni- tuityj*)
VV. VVashington S t .
nas, kitas, kaip šiaudų kū
sta?
Ir akmeni* ilapumo pūslėj* be oduosaumą
įvairiems
Lietuvos
kos.
peracljoa, sss tam tikromis rapkaTetefooas Beeley 74SP
Ar kvaišta galva?
Ofisas: FanedėUo vak.
Mikomli prtamonamia b«I vaiatala.
lys, išvirto, gi grožės tr man CICERO
1314
S.
Cicero
Av. Toi. CJcovo 9030
Ar
matote
kaip
it
plukanClus
reikalam^ tikiraės, kad ir Kadangi šitas atsišaukimas
A phurt nulems «ugT*2tn* glrdajtnae.
taškus
mjdm vlaaldaa ligaa paaekmlnral. Ir Jei
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais rakkštos skonies nebesimatė.
yra relkalaa daro operacija*.
mus sušelpsite, už kų busime man buvo prisiųstas asmenis
Ar atmiatis po truputi maiej*?
8236 S. Halsted S t. T a i Bonl. 9737
Pr*te*<J«aaJi ~ patarnavimą talkia s a v e
Ar
akys
opios
šviesai?
Grdo specialiai visokia* vyru ir
oftaa:
a«9a«9a«9aa«9a«H9at
Jums labai dėkingi.
kai, kaipo dabar gyvenančiai Atatinkamų /prakalbų pasu
!
moterų lytiška* Ilga*.
Ar jaučiate kaip ir smHti* a1411 So. 50 Ave. Cicero, m.
kyse?
Visas auka'* prašome siųsti Amerikoje, užtat turiu garbė® ke' klebono pavaduotoms kun.
14* 1 Uadleoo Street
Oftaa* atidaryt**: kasdien nuo 1 raL
Ar yra balta dėme ant roku?
po plot Iki • raL vakarą
J. P. W f t f T € - H E S
Ka*Bf>. We*tera Are. — Ohfcago
J. Šaulinskas ir" kun. Dr. I.
laikraščiui,
Jaikraštys
malo
Modaliomis Ir aaredoail* oftaa*
Ar
turit
kataraktą?
paliudyti
šitos
mokyklos
skur
! Taiandoe: t — t po Dietų 7-—9 rak.
ryta*.
L a vv y e r
Ar turi žvairas akis?
nes persiųsti: Sados .Valsčiaus dų, nes man pačiai toko mo- Česaitis.
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Valdybai, epie pinigų išsiunti kintis dvejus motus Zitoje PatenkLjta publilcii. iu*iziau Dleo.: D. 514—519—127 N. Dear"•"^
Tel. Boulevard 3160
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DR. A. J. KAKALIUS
1801 So. Ashland Ar*.
. PaUmaa 9977
Direktoriui
Kampas
18
gatves
riu
tikra
viltį,
mieli
draugai
Lietuvis Gydytojas
Ant trečio augšto virš Platte *>pItetęs.
Drauge kreipiamės } Ame amerikioeiai, kad neatsisaky
tiekos. kambariai: 14, 15. 1€ ir IT
3303 South Morgan Street
R13SA8 GYDYTOJAS IR
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
rikos lietuvių organizacijas, site išpildyti Šitos mokyklos m
CHIRURGAS
, III.
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• " , ' g
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pagelbėti,
organi
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savo
au
Vaiką ir TMŲ chronišku II§TĮ.
Skaitykits, Fl9VtiJtlale, Eemlri- ^ ^ ^ ^ ^ ^ Uetavts Orab©*t09
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rr~
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
9914 W. t 9 r i PL
persiuntimų lietuvon.
te #cDral^r*'^ viauntėJi kala8u
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fThakSfl m .
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Kampas 31st Str.
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Mokyklos
direktoriaus
(pa
Palengvins visą
Patarnauja laldoVladrė Vainauskaitė
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Gydytojas ir Chirurgas
dieasraitį Amarikoje.
akių
tempimą
tDT«M
kuopt9iau(»ta.7—8 rak. Ned. 19—11 d.
kaa yra priežas rašąs) P. Macevičius, Mokyk
(UUcale
m*4d*i* at4831 8 . Ashland Ave.
K^flsc^
^H
timi skaudėjimo los Ūkio kulos Ųkio komiteto
siSauktl. o mano
Tel Yards 0994
galvos, svaigulio, aptemimo, norv*.*• dagvti * • * • * • •*•>**
ir užsidegusius nariai (par'ašai) E. Gylys, M.
aediaU.
••a tumą, skaudančius
Valandos:
karščiu akių kreivos akys katerakTeL OPavd « 7 1
Augustiaaviei\». Tadagogų
to, netniegio; netikras akis {dedam
Jfuo 10 iki 12 piet
Daroms egzaminas elektra parodan
Nuo 2 iki 3 po piet
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri Tarybos (Sekretorius (par.) A.
Perkėla amvo ofisą p o mumeriu
taikomi teisngai, toli ir arti matan Klamas.
Nuo 7 iki 9 vakare.
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
Calit 4*rm MMJM m%f***f*Ą m^H* Stik»ni*i Ubeofim 6*vmyku»;
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
4729
S.
Ashland
Are.
Jusų pirštu nagai rali būti puikiai nupaltruoti. Ir lygiai, iv*ri*i nuskustas reidas,
Sėdas, Mažeikių apskr.,
n
—f
Be* — jei jūsų galva pilna plHskąjjiį—tai tas sugadina viakn.
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
SPECIJALISTAS
K» tokiam atsitikime pumanya apie jus ju»u mylimoji paneigt *iaoi jkraj pav
Balandžio i 1924.
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
tangos, pa4ar>ti gerti impresiją, nueis nifkais, jei Jų* praddat* kasyti saro galvą
Diiovn, Motera Ir Vyru Ligų
Tel. Boulevard 3686
ir barstyti nešvarias pleiskanas po vi*t kambarį. Na
Naudokit
1545 W. 47 St. ir AshlajuJ Av, Lietuva.
Perkraustome ir į kitus
Vai.: ip-to nuo 10—Ii OMO » — •
[miestus.
Nauji ir Antros
po pietą: nuo 1—».**
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Originaliu atatiųka
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k i t culvioa odą fctekvle^r vakar* per kokia. ėm*Hmt <1 tĄ. i* ****** iirreike* jam*
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I VALANDOS: 9—12 iš ryto
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Lietuvis Gydytojas Iy
naot *u
PAGRAŽLKAM HAMUS
vystymąsi. Ypač pirmųjų me
Nuo 2 v. po piet iki 9 vak.
Chirurgas
Maliavojame, dekoruojame,
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.'i
Pat. Blur*. 4
I n * A V.
t% mokyklos įsiltllfalBe^ buvo
mtiojame Ir popieruojame
nalrnus,
1821 So. Halsted Str.
dedame stiklus į naujus
namus.
uoapsukomi truksmai; mokyJ i Vaandcs: 10 iki 12 ryte; 1 Iki «
Mes tą visa Tamstos darbą galim*
atlikti už gana prieinamą kaina —
Telefonas Boulevard [);>oO
S J ^ ^ U ^ ^ T M i S t l ^ J r l f t o i ų , knygų, iriold»aaw suop a pietų; •. nu 9 vakare
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mėtą
darbą, atsiklauskite kainos pas
Kf*h> FrafirVi^t tikrai y*fHMi ir «
mus
stoka. Dabar mokyklų yra
Juma, kaip U**J paffelbĄjo ą*lW»kaitoDENTISTAS
Remkite tuos profesijonaKreinkitės:
mi«m tukataailsm amonių *tr *n«*U
i**cu.
Vi*uom«t
Hikykit*
J*
»«n*a
i
kiek
sutvarkyta.
Darbštiems
Setas dantų padaromas taip j
BKTDGEPORT PAINTIKG
parankioje vietoje
HAK*rWARE OO.,
lus,
biznierius
kurie
garsi
kaip tik jusį pačių^ danty?.
S6c. ii 70c. i 4 boakf aptla^Pmokytojams ir mofciaiams r«j
9149 So. Kaisted Str.
P. ĄD. RICHTE^ % »
/
Pnodų gas. Peržiūriu X-ray
fiaM vatoms Si dftr*w^ pe*iTel Tard* 7999
104.114
So.
4t*
St.,
9**aaH*a,
K.Tft
nasi dienrašti *Drauge*\
3160 So. Halstod Str
gų rinkkiia visose ajriejinkėse.
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NEVVARK, N. J.

Rengiamas iš visų Pittsburgh'o ir visos ^pielinkės
parapijų 4-tą liepos dieną. Se
serų Pranciškiečių Vienuoly
no naudai,, Seserų farjnoje, Ca
šile Shannon, Penna. Todėl
brangus broliai ir seserys, vi
si kas gyvas važiuokime į šf
pikniką, nes bus vienas iš di
džiausių ir įdomiausių išva
žiavimų, kada mes Pittsburgieėiai turėjome. Antra paremsime labdaringų darbą.
Kaip . girdėti, programas
bus laibai įvairus, kuris su
sidės iš daioų ir visokių žai
dimų. Net muzika šokiams
yra parkviesta iš paties Kao
no. Todėl piknikaudami ne
tik kpepuosime Lietuvos oru, bet dar galėsime pašokt
tikrus Lietuvos šokius.
Važiuojant iš Pittsburgh'o
reikia imti Wood str., viena
iš šių str. karių: Castle Sliannon, \Vasliington ar Charle-
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visas penkias išmintingas pa 903 Adomavi eitis Antanas
BOSELAND, ILL.
nas, užsiveria aukso vartai. 905 Birgelas F.
. . Visų šv. Parapijos Mokyk Išnyksta dangatis reginys. Už 915 Garbukas A. *
tik 917 Gercis Zophija
los Mokslo Metų Užbaigimas. siveria dangus. Lieka
921 Gudzewiciu Wincontu
Birželio 15 d. 1924, vakare skaisti dienos šviesa.
Ateina, kitos penkios neiš-^ 924 Jurevicui M.
įvyko gražus vakaras su įSavininkas turi parduoti tuojaua
MIEGANT KALBĖJO.
ŠOFERI PRIRIŠO IR
vaiiiausiu programų. Pradžio mintingos panos su užgesu 927 Kilkis Jurgis
puikų medini namą 610 W. 46th
PL lmos klesos stovy, plumblng vi
je buvo grąžus ir rimtas vei siomis lempomis, girdisi dan 947 Naikelis A.
APIPLĖŠĖ.
r~
sas naujas, karšto vandens šiluma—
Ant ilgo ir 950 Navekas Paulina
Dr. Robert
E. Sohaeffer kalėlis <T Prie Rojaus Vartų", gaus giesmės.
elektra, vanos, cementinės grindys
beismente,
eonerete pamatas, cemen
griaudaus malonumo ir joms 952 Nonvisis Peter
Du jaunu plėšiku . nusisam- j miegodamas dažnai kalbėjo, kuris užžavėjo poitSliką.
tiniai takai apie Rama, 2 karų garadžius užpakaly.
Kaina $6000.00
dee Yellow cab ir išvažiavo i , Ana kartą jo žmona miegan
Publikos buvo daug, kaip prasiskleidžia skaisčioji die- 954 Pagyna Zofi'a
Cash,
$2000.
Balancas
sulyg suti>
nos
šviesa
ir
matosi
.gražusis
*
957
Balduzio
Patras
ėio
kall>os
įsiklausius
išgavo
AVillmette. Arti Indiau Hill
kimo.
-.*i/
kam
teko
stovėti
nelikus
sė
J. A BUCKLET
960
Rauskin.
Kazimieras
dangus,
bet
per
miglą*
Ir
ši
u
a
r
a
n
t
a
ir
liepė
vyrą
areštuo
Countiy klinbo piktadariu su
724 W. 47th Str.
dynių.
967
Sapkai
Jonas
tas
visas
penkias
neišmintin
ti. Miegodamas pasisakė* k a d
.revolveriais šoferį išvarė
ANT PARDAVIMO 2 'flatų po 6
Programas susidėjo iš į vai gas panas Ark. Gabrielius 969 Sawick Apolonija
automobiliaus, nusivedė tolė is turįs kitą žmoną, taigi,
kambarius mūrinis namas po num.
rių gražių dalykėlių. Visą pro šaukia prie atskaitos. I r kie 972 Scliimonovits Anna
6056 So. Lafayette Ave elektra, va
liau nuo vieškelio ir pririšo igamistas. Už bigtomija t e r 
rios,
porčiai, geras beismentas, 2
gramų išpildė parap. mokyk kviena išeilės su padykusiu 937 Shimkus Jonas
mai neglosto.
flatas tuščias galima tuojaus krau
prie medžio.
stytis, raktas ant 1 flato. Kaina $6,los visų skyrių vaikučiai (mo judėjimu prisiartina. Nusis 974 Sinkus Frank
Atėmė nuo jo 54 dol., visii
200 00. Ant 4engvų išmokėjimų.
kiniai) taip puikia^ kad pub kundžia netekę alyvos ir fem 976 Staliorailis Juozas
MALF.SH & ARANZA,
uniformą, liepė jam tylėti ir
CHICAGOS DEMOKRA likai neprailgo žiūrėti Jlgas
Victory 1106
pos
užgesusios.
Išklausytos
ir
977
Stulga
A.
P.
abudu piktadariu nuvažiavo
TAI KONVENCIJON.
valandas. Tėveliai džiaugėsi visos penkios liko atmestos.
NAUJAS MŪRINIS namas (bunYellow eab n ui ši na.
galow)
moderniškas, geroj apielinSeserų Kazimieriečių nuopel Šaukia pasigailėjimo ir priė
Šoferis keletą valandų nak
Įžymieji Cliic'agos demokra
kėj arti mokyklos ir bažnyčios, ge
nais,, kurios suteikė žinių vai mimo į dangų. Surenka visas
ra transportac.ija, nepaprastai ge
čia išbuvo pririštas, negalė tu partijos vadai išvyko. New
ras bargenas randasi ant 4 4 tos Jr
kuziams netik mokslo, srity pajėgus maldauti susi m i Įėji kuri galėtų užimti vieta visuose )sky Maplewood
damas, prisišaukti
pagelbos, Yorkan, kur rytoj prasideda
riuose gulėty būti generalė pardavė
Atsišaukite J
je, bet ir dailėje, scenoje.
mo.
Bet
vis
danguje
girdisi
ja
visoj
krauutvėj.
Turi
mokėti
lietu
•DRAUGĄ,"
•nors netoli, buvo nuo vieške- demokratų partijos, naeionavių ir anglu kalbas gerai.
2334
So.
Oakley Ave.
atsakymas:
"
p
e
r
vėlu,"
'per
Ii0
Pianu akompanavo, viet. var
lė konvencija.
vėlu")!! Pagalinus
išnyksta J. OPPENHEIMER & CO.
gonininkas
p.
J.
Karečka.
Va
Majoras Dever išvyko anks
Pagal iaųs auštant prava
Ashland & 47 Str.
v •
karų vedė gerb. klebon'as kun. dangaus grožybės nors ir per
žiuoją žmonės nugirdo šauks ciaus.
P. Lapelis. Tvarkos svetainė miglų matytos! Nebesigirdi
.mų ir ji radę paliuosavo. Pra
ANT RANDOS.
je prižiūrėjo parap. komite- danguje nei balso! Dar labiau
ANT PARDAVIMO
Ties
namais,
453]
So.
Spau1 kambarys švarus, apšviestas su ele
ne^ta policijai.
šaukia pasigailėti visos pen ktra, gesoj patogioj vietoj vienam
tai.
Už keletos valandų abudu lding Ave., pamesta bomba.
dviem galima suvajgiu ar be val
Pradinį parap. mokyklos kios panos! Beldžia į dangaus ar
gio.
»
Apgriovė
namų
priešakį.
piktadariu suimta jiedviem Va
duris!
Bet
jau
niekas
nebe
Atsišaukite:
randasi puikiausiam lietuvių cent
mokslų liaige 8 mergaitės ir
žiuojant į VVaukegan. Mėgino
re Chicagroj. Biznis išdirbtas per 12
JOK MARKŪNAS,
atsiliepia. Visos panos dar
12 bernaičių.
met,y ir visietns plačiai žinomas." Jei
dar pas prasti, bet nevyko.
gu reikėtų, išmokysiu biznio. Va
3223 Aufcurn Ave.
Pelno į nuo vakaro parapi vis šaukia pasigailėti ir alp
žiuoju Lietuvon. Kreipkitės j
Kur tokius piktadarius (lė
3 lubos iš užpakalio.
sta ir krinta merdėjime.
jai liko $332.001
"DRAUGAS,"
ti už tokius ju darbus?
23S4 So. Oakley Ave.
Šis reginys sujudinta, 'žiūrė
X fJerb. Kun. Dr. F. KerneNuo šitokių vakarų
tiek
C P.
* I
tojų
ir
verčia
išsivaizdinti,
sis išvažiuoja 2.> birželio die pelno dar niekuomet parapi
DAUG ŽMONIŲ MIRĖ
kas bus atsistojus prieš Auk
K V I E T K I N Y Č I A
na iš Cliicagos Lietuvon.
NUO KACTROS.
ja neutrėjo. Kas reiškia, kad
parsiduoda, geroj vietoj lietu
ščiausiąjį
Teisėjų
paskuti
parapija
kasmet
stiprėja
ir
vių apgyventoj, biznis geras,
X Rytoj 24 birž. d. 7 vai.
nėje gyvenimo valandoje.
Xuo pakilusios staiga kait
parsiduoda iš priežasties li
j vak. Ciceroje K. Mot. Sąjunga kįla.
Programą
paantrys.
gos.
ros tomis dienomis daug žmol
Gerb.
Jdebonas,
kun.
P.
La
Atsišaukite:
ruošia išleistuvių vakarienę
Nedėlioję birž. 22 d. vakare
nių nukentėjo ne vien Chicapeiis ir jis širdingai dėkojo
Boulevard 4668
gerb. Kun. Dr. F. Kemešiui.
bus
pakartotas
tas
pats
pro
,goje, bet valstybėse: Oliio.
prapijonams
už pavyzdinga,
gramas del tų, kurie negulėjo
X
Visose
rincagos
liet.
moPennsylvanijoj, Mi/*liigan ir
sutarimą ir darbavimosi vie
ateiti j šį vakarų.
: kyklose užbaigti mokslo me- nybėje.
kitur.
Pelnas yra skiriamas šv.
Praeitą šeštadieni prasidė- j tai. Vaikai palikti išimtinai
PARSIDUODA rakandai į
"
P
r
i
e
Rojaus
Vartų."
Kazimiero Vienuolynui.
jo vasaros laikas. Tad ir ne- tavu. globai.- Saugokite juos
stuba, labai pigiai.
Nepraleiskite progos.
stebėtina, jei šiluma gryžta. *uo blogos gatvės Įtakos.
Veikalas " P r i e Rojaus Var
1323 — 49 Court
CHICAGIEČIAI, ATSIIMKIX Kaikurios draugijos pra t ų " suteikė nepaprastų įspū
TE LAIŠKUS.
Cicero, SI.
džių. Visų pirma atėjo K) pa
APIPLĖŠĖ SALIUNĄ.
neša trumpai savo susirinki
nų su lempomis. Penkios iš
Chieago* palte (vidumlesty)
mu nutarimus "Draugai)".
mintingos su degančiomis lem prie Adams ir Dearborn gatvių
AYilliam Burns, 7^4 West
(1 eras tai rialvkas, nes ir ne43 st., saliune turėjo nemažą
" A u g i a u s i o s Raito*.
PLAYKR PIANO BARGENAS
ponui s ir penkios neišmintin randasi atėję iš Lietuvos laiškai
Vienas išmėginimas Puritan
Parsiduoda 88 notų, $700 player
44
ats
i
laukusieji
sužino
kas
nu
seifą,'' kurie laikė pinigus
o nekuomet nenorėsite kito
gos su užgesusiomis » lempo žemiau įvardytiems asmenims, ka
pianas su kabinetu, suolelis su 90
vartoti.
rių dėlei adresatų persikėlimo
muzikos rolių, palikta krautuvėj ant
SULTINGAS, STIPRUS Ir
ir čekius. " S e i f o " apsaugai veikta. J)r-j4 valdybos malo mis.
pardavimo už $135.
SKIRTINGAS nuo kitų—vi
kiton vieton arba kitokių priežas
suomet jo reikalausi.
naktimis šalę buvo pririša- nės tai paimti domėn.
Priimsiu mokesčiais:
Džiaugėsi, kad randasi jau čių išnešiotojai negalėjo surasti.
Pamėgink, tai žinosi.
1389 Milwaukee
Ate.
Pnrltan atsako už savo rnši.
TtMis buldogas.
Klauskite
M
r*.
LENOCI'S
piano
X Mūsų katalikai vis dar arti dang'aus ir girdi dangiš Laiškus galima atsiimti prie Ge
Dviem rūšių—Plain Pnritan
Malt Extract 3-oz. apynių
Aną rytmetį saliuninkas at nesiliauja rėmę savo numirė- kas giesmes! Bet Arkangelui neral Deli v e ry (iš Adams 'gatvės
kelis ir Piiritan Hop-Flan
Malt Sitgar S yru pas.
44
[ėjus
po
dešinėj
pusėj),
prie
rado buldogą mišautą ir seL
Ii u garsinimais bedieviškos tiabrieliui įsakius, visos pa pirmo langelio, ant korio viršaus
f a " opkrausytą. Plėšikai pa
nos valandėlei pasišalina.
NAMAS MAINOSI "ANT
parašyta ADVEBTISED.
spaudos. Kas kaltas?
ėmė, 1,300 dol. pinigais ir
Plavn
Vėl ateina
iš 10 penkios Prašydami laiško paduokite laiš
Hop
BUČERNĖS
S>ru
Kxt
300 dol. čekiais.
pas
ract
X Nortji Sidėje p. J . Ant- išmintingosios panos su de ko num., nes su juo greičiau
2 aukštų — 4 pagyvenimų,
Flavored
su
Sugar
šviežiais
raudos $87 į mėnesį, kaina
brulevičiils atidarė 1542 Xo. gančiomis lempomis giedoda- UiSka suras negu su pavarde.
Syrup
domiais
$8,500. Savininkas priims bu* Augšiiauslos Rūšies
VĖTRA VIDURINĖSE VA- Paulina St. drabužių valymo mos. Prasiskleidžia šviesi už 901 Abraskevich Bronislava
eernę ar grosernę už pirmą j danga ir štai auksu žėrianti
mokėjimą kitus kaip randa.
šapą.
KARŲ VALSTYBĖSE.
Kreipkitės:
Rojaus vartai! per kuriuos
9
C. P. SUROMSKIS
matosi
dangus
visoje
savo
Praeita šeštadieni vidurinė
Jei nori, kad katalikai lai
3352 So. Halsted Str.
skaistybėje,
pilnas
angelų
ir
se vakari] valstybėse siautė mėtų, remk kaip tik išgali, pla
šventųjų! Rojaus vartų sar
didelė vėtra su lietumi ir
tink katalikų spauda.
gas, Ark. Gabrielius, šaukia
griausmais.
p r a n e š t a , keletas asmenų žu AR TURI SEPTYNIUS ŠIM iš eilės visas penkias panas
Reikalingi muzikantai varto
prie žemiškojo gyvenimo at
Šiuomi pranešu savo Tautiečiams, kad šiomis die
vo, nemažai sužeista ir daug
janti įvairius muzikos instru
TUS DOLERIŲ?
okaitos.
Ateina
Švenčiausioji
nomis atidariau DRABUŽIŲ VALTMO ŠAPĄ.
mentus. Atsišaukite tuojaus:
nilostohų atlikta.
Nupirksi 80 akrų geriausią, far
! m 4 su
yvu,iais n a m a i s ir visais
Marija
Pana
prie
savo
sosto
L. KREKSCIUNAS,
Vėtra palietė valstybes I - taisymais
'
* kas reikalinga
'
•
Mes patarnaujame kuogeriausiai \rt prieinamą
ant farmos.
36 W. Randolph St. Room 608
llinous, AYisconsin ir Indiana. Karma randasi labai gražioje vie viduryje ir Ark. Gabrielius iš
kaina
toje prie daug vandenų ir Sanuner eilės visas penkias panas siun
Telef. Dearborn 4664.
Siautė taipat ir Cbicagoje.
Resort.
Savininkas
mainys
ant
miesto namo. Priims už pirma j - Učia prie Švenč. Panelės, kuri
Reikalinga 10 agentų del
mokėjimą biznį arba lotus.
\
aukjLa
jų
su
vainiku
rankoje.
pardavinėjimo Real Estate 1Cliicagoje ledo išvežiotojai C. P. SUROMSKIS & CO.
1542
N.
PAULINA
STREET,
mu
morgieių Gold Bondsų.
Uždėjus vainikų kiekviesai
3352 So. Halsted Str.
žada streikuoti. Xori daugiau.^
Čhicago Lith. Auditorium
panai,
sodina
dešinėje
tarp
Telef.
Boulevarcl
M41
CHICA
G
O,
ILL.
'
į
840 W. 33-rd Street
užniokesnio.
^"'-^įS^fcS^ " -^34
8 lubos iš ušpakalio.
angehi jr šventųjų. Priėmus; £;
Yards 2790
{_
••••
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REAL ESTATE
PARDAVIMO!
NAMAI.
"C.P. SUROMSKIS & CO.

CHICA GOJĘ

R E A L

E S T A T E

""TOATNAMAS

Perkam,
parduodam
ir mainom
namus, far
mas taipgi
Ir visokius
biraitis.
Darbą at
liekam gre
itai, pigiai
ir ^eral.
Kreipki
tės:

41

REIKALINGA PARDAVĖJA
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BIZNIS

FOTOGRAFO STUDIJA

CHICAGOS ŽINIOS.

PURITAN
MALT
EXTRACT

RAKANDAI

PIANAS

i

3352 So. Halsted Str.
Telef. Boulevard 9641
}m mm m m

^L^
įLX£\jf^^M

b* IMT"
4.1 M

n o r a ^ ant namų.
kreipkitės;

Perkam,
parduodam
k mainom
^ namus ant
Ifarmų,

' Ir

• far m as an t
• namų, ViW soikus biz' nius, bučer
nes,
grosernes, au- '
tomobilius
ir lotus mai
Su
reikalais

3404 S. MORGAN ST.
Tel. Yards 1571

BUK GUDRUS
Pasiteiriauk, kol dar yra lai
ko išsirinkti gera. vietą
Marcjuette Manor.

PASINAUDOK PROGA
del gyvenimo puikiausiame
lietuvių distrikte Chicagoj,
kur gyvenimas bus malonus
Arti s v. Kazimiero Vienuol.
j r Marquette j>ark, v kuris
bus vienas is gražiausių
parkų visame mieste.

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

WEBER & WILLIAMSI
2516 W. 63rd str.
Telef. Republic 1932

n

!f_i

NORĖDAMI

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

S. L. FABIONAS CO.

~ MAINYMUI

PURITAN
MALT

809 *. 351h SI, Cltam
Tel. BoulcTard 9611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
•
Parduodam Laivakorte*. •
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PRANEŠIMAS
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REIKALINGA
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16. AMBRULEVIČIA
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ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKISI
Generalia Kontraktoriui,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24-th Street
Chicago, 111.

Telefonas Canal 7288

PETRAS CIBULSKIS
Mali«ToJlmo Koot«aku>Hiu*

D A2 U

— .

THE GEEVUM GIRLS
lOlMT DIETING 1F VOU VVANT TD>

\fMGD

IR

POPIEROS
KRAUTUVE

WHV DO VOU ASK ME. VVHAT l*M
GOING TO EAT» VOU KNOW VERV
WELL l'VE EATEN NOTHĮNG B U f
CRACK1ERS TOie THE
UAST THN VEAT5S1

Bfopftpraataa
rnaaų
bisnlo
angim**
kU
Koatojnoriai&B
patarnaTima.

2338 So. Leavitt Street

[Tel. Lafayette 4222

PLUMBING
Ii

[Kaipo ltettiYTa, lietuviams rim
patarnauja, kuogeriausiai
M. TUfiKA,
W « * 88tn Street

