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licija Demobilizuojama

GORKY A B V Y L E MASK
VOS BOLŠEVIKUS.

TRILYPE APSAUGOS
SUTARTIS.

Taip sako karo komisaras
Trotzky.

B R I U K S E L I S , birž. 26. —
Čionai viešėjo Franeijos premieras Herriot.
Jis pareiš
kė, kad Londone gavęs užti
krinimo apie trilype apsaugos
sutartį, kokia artimiausioj at
eity bus padaryta.
Tąja
sutartimi
Anglija,
Francija ir Belgija sudarys
apsigynimo sąjungą.
Dėlto,
FVancijai nėra pavojaus iš
Vokietijos pus£s.

Japonijoje Policija Padidino
Svetimšaliams Apsauga

VIENNA, birž. 26. — Soci
Čia oDkohamoj ir kituose
TOKYO, birž.. 26. — Kaialistas rašytojas Maksim Gorkurie japonų laikraščiai pa miestuose svetimšaliams padi
ky pasprūdo iš Rusijos pa
Ne vien. jie
duoda žinių, kad svetimša dinta apsauga.
LONDONAS,, birž. 13 (su-!
siėmęs su savimi (žymesne da
liam^' Japonijoje yra pavo patys, bet ir jų namai sauvėlinta). — Nepaprasti daik
lį savo turtų, girinio kitų vi
jaus. Ypač amerikonai aphn gojami.
tai įvyko kai-kuriems pilgri
sai atsisakęs. J a m tas w k o
Č-onai policija įspėjo ame
ti baimės. Jie tad nešiojasi
mu, sugryžushi šią savaitę iš
atlikti nudavus, kad jis sim
mažesnių
lazdas arba ginklus išeidami rikonus nelankyti
Lourdeso, kur lankosi su napatizuoja su bolševikais.
gatvėn. Sutemus jie bijo iš kavinių, kur susirenka žemes
eionaliu pilgrimu buriu. Te
ROMA, birž. 26. — Premie- į Jis paminėjo
parlamento
Komunistų kongrese Mask
niojo luomo elementai.
Nes
eiti iš namų.
čiaus nei vienas pilgrimu ne
Gal tos žinios kiek ir per tokiose vietose grasina jiems
kalba apie "išgijimus'' arba ras Mussolini perorganizuos; atstovo socialisto pagrobimą, voje karo komisaras Trotzky
44
Tai atliks ar- Tas nepaprastas nuotikis i§. apie tai praneši.
dėtos.
Bet yra fakčas\ kad pavojus.
stebuklus.'' Nes kuomet tai savo valdžią.
DE VALERĄ BUS
44
Tai nedoSu saldžiais žodžiais apie
Ligšiol tečiaus dar niekur
svetimšaliams čia nėra buvu
pagauna pasauli no spauda, timiausiomas dienomis. Nau-i judino visą šalį.
PALIUOSUOTAS.
trys;rujų darbas, už ką kaltinin- Leniną Gorky mus suVyįs iš
sios dar nesenai pilnosios ; lai- amerikonai neužpulta,
ačių
tai visuomet iš adatos priskal joje valdžioje liks tik
Ki-'kai turės but nubausti.
Bet gavęs leidimą pasigydyti užLONDONAS, birž. 25. — svės.
policijos pasidarbavimui.
do. pilną vežimą. I r pabaigo šiandieninių nuinisteriu.
y
je negali kaip reikiant išaiš ti visi buspaliuosuoti iš tar- ar del to įvykio turėtų'griūti sieniuose,' pfanešė įTrotzky. Čia vienas laikraštis skelbia
44
sutiktuves ir didelį darbą jukinti dalyku, nebeturint pla nybos, o gal ir pačios fašistų šiandieninė fašistų valdžia? Bet kaip tik spėjo jis aplei žinią iš Dublino, kad tenai De
^ų padarytą
priimant mus
tesniu žinių ir reikalingi) fak- organizacijos.
Jokiu būdu. Fašistų valdžia sti Rusiją, tuo jaus nusitrau Valerą, airių republikonų vaj
Lietuvos Teatre.
Lauksime
t ii.
Premjeras
Mussolini apie negali pasitraukti, nes ji dar kė kaukę.*'
das, bus paliuosuotas iš kalė PASKUTINIS LATVIŲ LIEjūsų ir jųsų menininkų grei
Gorky atsidūręs užsienin,
Dėlto, pastaraisiais motais tai visa pareiškė senate, kai- neatliko savo pasiuntinybės
jimo.
TUVIŲ TEATRO ATSIS tu laiku pas mus. Ligi pasi
taip atsiliepė apie bolševikus:
pilgrimai nusistatę niekam nie bedamas apie pastarųjų laikų darbo,
4
VEIKINIMO ŽODIS.
matymo !
Nacionalis Teat
* Bolševikų vadai atsimins
AM. LAKŪNAI
ko nesakvti be dvasinės vv- įvykius Italijoje ir apie tai, Nurodė į kitas šalis.
kad jis iš užimamos vietos ne j
mano žodžius: Ateis diena,
KAUNAS. — Be jau pa r a s / '
SKRINDA.
riausvbės leidimo.
pasitrauksiąs, nors
priešai
Daugelis
fašistų valdžiai kuomet Rusijos valstiečiai su
Į tas telegramas latvių sve
skelbtos telegramos,
kurią
C
A
L
C
U
T
T
A
,
biriž.
26.
—
to labai norėtų.
. .
; stato priekaištų, kad ji neatli- kils prieš bolševikų terorą ir
Didelis būrys.
Latvįų Nacionalinio Teatro čių priėmimo Komiteto pir
Paskutinę liepos
savaitę | k u s i v i s a t o ' ką žadėjusi. Mus be pasigailėjime* jiems vi- Amerikoniški lakūnai, kurie vaidilos # mušė Kaunan atsis mininkas Valst. Dramos {Te
Visgi patirta, kad keletui
solini
skrinda aplink pasaulį, jau yi t a i atsakydamas im šiems nukapos galvas.''
įvyko nepaprasti daiktai ap premieras sušauks p a r l a m e u - 1
veikindami su Lietuva pasku- atro Didektorius L. Gira mu
r o d
k a d fa5istl
ra Bengale.
Jam
perstatys j
^
J valdžia veiKitas rusjų tautos vadas,
lankius tą stebuklingąją vie ta sesijom
tinioje mūsų stoty Jonišky, šė .Rygon Nacionalio ^Teatro
kia vos
Kiek daligiaus kaip trečdalį
Ar bolševikų
į m a n t r u met,ų.
priešas, bolševi
tą.
Yra t,ų įvykių liudinin sasvo naują valdžią ir reikabirž. mfėn. 5 d., gautos Kau Direktoriui J. Rainiui šitokią
lauš
pasitikėjimo klausime g» tai galima tikėtis tokiu kams nusako tokį pat likimą. savo kelionės jie atliko. '
kai.
ne dar dvi iš mūsų mielųjų telegramą:
trumpu laiku didelių reformų. Sako, ateis laikas,
"Sveiki sugrįžę
senojon
kuomet
\aeionalis anglų pilgrimu balsavimo.
svečių — viešnių atsisveikini
Už 6 NUGALABINTAS. mo teelgramos jau iš Latvių Latvių Rygon! Neužmirškite
Jis nurodė į kitų šalių re Rusijos valstiečiai gryž reliKuomet gaus pasitikėjimo,
būrys buvo skaitlingas. Vie
MANILA, Phil. r S.,,bir. 96. žemės, būtent,
nų pasaulinių žmonių buvo su tuo momentu ims veikti voliucijas, kurios tęsėsi ilgiau gijon it- iš religijos gaus drąiš pirmosios mus, kaip mes neužmiršime
jūsų.
Atlikote didelį
žygį
1,400. Be to dar 80 kunigų ir nauja Mussolini sudaryta va sius metus ir joms pasibaigus sos ir stiprumo sukelti revo- — Čia elektros kėdėje nugala Latvių stoties Meitenfės.
broliškųjų
ldžia, Italijai baigsis nepap ilgiausius metus buvo veda
4 Vyskupai.
bintas vienas žmogžudis už 6 /Viena •— jais 'besirūpinusia menui ir mūsų
mas re•konstrukcijos darbas, (komunistus, kurie mė<rina nai
Lai bus tai
Vienas pilgrimu buvo rai rasti laikai, išauš nauja era.
iuioniu nužudymą.
jam Kauno lietuvių teatrų me tautų vienybei.
'Tuotarpu Italijoje fašistai kinti rusų taigos tradicinius
graži pradžia mūsų ir jusii
šas.
Keliaujant stebuklingon
nininkų
ir
visuomenės
organi
. . revoliuciją,"
ir tai nekruviTeatrų bendram šventam at
palikimus.
vieton vos paėjo su krukiais. Senate.
NEVYKSTA DARBO PAR zacijų sudarytajam Komite eities
darbui. Lai gyvuoja
Pirm ateisiant senatan p r o - i " 9 revoliucija, atliko į keletą
P e r dvyliką metų jis vienos
tui šio turinio: , "Įvažiavę i
TIJOS
VALDŽIAI.
di<
ir ka
Latvių Naci<-™rfis Teatras!
' ' - k a s 1,ori > k a d * a "
kojos per kelią kaip reikiant ntiemi, apie kurio kalbą iŠ- ""J
Latviją
mąstome
apie
jus,
TREČIASIS INTERNACIO
LoNDOivAS, birž. 2& — mūsų draugai, apie jūsų nuo- Komiteto ir Valstybinio Teaf
anksto pranešta, senato gale- l v * * * • reformos butu įves
nevaldė.
NALAS
IMASI
GUDRYBIŲ.
18-os mėnesių laikotar
Parlamente darbo
partijos širduraą, apie mūsų padovano ro vardu Liudas G i r a . "
publikos. tos
Gryatant namo tas žmogus rijos buvo pilnos
.Praneškite visai
pasirodė ne vien sveikas, bet Susirinko Įžymiausieji roinė- piu. Negalima reikalauti ne
MASKVA, bi.ft. 26. ~ Ko- v a , , , ž i a «•*** k u o m , t d i d - tas gėles.
ORAS.
mūsų
dar gelbjėjo kitus sergančius į nai politikai,
diplomatai ir galimų daiktų.
nmnistų trefiojo internaciona- * l u m a 1)als, » «« m est>» vienas Lietuvos visuomenei
nuoširdžiausius
sveikinimus,
nešti nešvklomis.
K iekvienam norėjosi
CHICAGO. — feiandie išlo kongresas nepaveikęs sve-; 7 ' d ž i o s P M > ^ J W *
kiti.
Reformos.
lai gyvuoja Lietuvos ir Lat dalies apsiųauke; nepastovus
Tas žmogus paeina iš Mid- išgirsti premiero pareiškimą.
tim,ii^ šalin darbininkų, nei
NEVYKO NUTVERTI
Pabaidoje -premieras > ' " « - | R u s y 0 S v a l s t i e ( , i U ) t a r i ; R i p r a
vijos vienybė! Lai gyvuoja oras; kiek šilčiau.
dlesbormigli, yra St. Columba Kai-kas manei, kad, rasi,' jis
JUODRANKL
solini pranešė, kael fašistų mi- i plėsti savo propagandą tarp
Lietuvos menas ir kultūros
vytis.
pasakys atsisveikinimo pra
licija bus demobilizuota, ty.
Vienam Chricagoje turtin darbininkai! Latvijos Xaciosvetimų šalių valstiečių.
kalbą.
PINIGU KURSAS.
Kitas atsitikimas.
visai paleistas. Gi pati fašisTečiaus .Mussolini kalbos
Bet tai tuščias darbas. Kaip gam italui nežinomas juod- nalis Teatras.''
Kitas atsitikimas įvyko. su pradžioje pareiškė, kad jis ne- j tų organizacija bus
valoma Rusijos, taip kitų šalių vals-|rankis pasiuntė
grasinantį
Antra— Valst. Dramos |TeLietuvos 10 litų
$1.00
moteriške, paeinančia iš Mid- mano atsistatydinti, kad fa-|™io nereikalingų šiukšlių, kutiečiai yra konservatistai ir Į laišką. Reikalavo kelių tuk- atro Direktorius L. Giros
Anglijos sterl. svarui 4.45
lanas.
J o s sužeistos rankos šistų valdžia yra stipri, kad rių atsirado ir kurios daro kaipo toki jie priešingi komu tancių dolerių.
vardu: "Siunčiame jums iš Franeijos 100 frankų
5.47
dalis buvo išpuvus, pati ran fašistų organizacija bus apva nesmagumų pačiai valdžiai.
nistų propagandai.
ValstieTas italas vieton pranešti Latvijos visų nuoširdžiausius Italijos 100* lirų
4.34
ka pritraukta, nebuvo galima lyta nuo tų vis,ų sukčių, ku Tokin foriu BocialistgfcoS-L wsuvihi
gražiais pažad6
policijai išsprendė patsai ap sveikinimus ir. dėkingumą už
Šveicarijos 100 fr.
17.59
ištiesti.
/
valstybės, bet savo per- kimai neiSsipilčIo:. k Bodalis- jimais.
sidirbti s,u juodrankiu.
Tam
n e ne
tai
begalo
norėjo
Mussolini
P e r 17 mjėnesių gydytojai sonalei
naudai
darbuojasi,
tikslui jis nusamelė ir apgink
mėgino jai ranką gydyti. I r kad bus sudaryta nauja tikrai valdžia sugriauti.
Bet neiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
lavo 4 italus ir pristatė sau
JUGOSLAVIJOJE
IšKJLA
kuomet nebuvo
pagelbos ir konstitucinė valdžia.
vvko.
g o t i , nurodytą vietą, kurion
KRIZIS.
nutarta jai ranką amputuoti,
I turėjo but pad£ti pinigai. Qi
šuota tik trumpa nota.
moteriškė pasiketi no aplanky
JAPONUA ATSISAKO
VIENNA, birž. 2fi. — J u - | p a t s pažymėton vieton padėję
ti stebuklingąją vietą LourdeMinisterių
kabinetas
atra
VESTI GINČUS SU »
goslavijos premieras Pašič popergalių pundą.
se ir tenai ieškoti! pagelbos.
do,
kad
šiandie
vesti
ginčus
AMERIKA.
Keturiemis italams laukiant
konferavo su keliais ministebutų tušpias daiktas.
Tuo
Antrąjį kartą^ nuplovus ran
riais ir nusprendė
keliauti juodrankio juos užėjo polici
ką šaltinio vandeniu stebuklin
tikslu
bus
palaukta
atatinka
Taip išsprendė ministerių
pas karalių Aleksandrą, kurs ja ir areštavo. Po išklausigoję vietoje, išpuvimai Tisai
mos
progos.
kabinetas.
P E R
gyveną'iVeldes vasarnamy. ' nėjimų ir ^patikrinimų jie papranyko, žaizda ėnuė gyti ir
Pagaliaus nutarta su jSuv.
tuo
Premieras reikalaus šiandie liuosuoti. .Bet policija
rankos amputavimas pasirodė
Valstybėmis
apsieiti
j^ražiuoJJ
TOKYO, birž. 20. — Vakar
ninį parlamentą
paliuosuoti būdu pakenkė jiems juodrannebereikalingas.
susirinko naujas
Japonijos jUr-~-saųgoti Japonijoje ame ir paskelbti kitus rinkimus.
kį nutverti ir pamokinti.
rikoniškus
interesus.
parlamentas. Pirm susirink
Jei karalius nesutiktų, pre
Bus o
Bet nebežinia, kaip j japo
siant parlamentui ministerių
>*•
Chicagos sveikumo departa
mieras žada atsistatydinti.
pranešimai.
NES, **DRAUGAS" pigiausiai siun
nų
išskyrimo
klausimą
atsi
kabinetas
perstudijavo
S.
Va
mentas praneša, kad dar vis
Minėti faktai, yra neužginačia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
neš
parlamentas.
lstybių
atsakymą
i
Japomjoa
reikia virinti vandenį gerymi.
Nežiūrint to, atsakoGAS" siunčia per cKclžiausią Lietuvos
SUV. VALSTYBĖS
protestą
kas
link
japonų
iš
mui.
mingi asmenys visgi nesako,
b a n k e — ŪKIO BANKĄ.
NEDALYVAUS.
GUB.
SMITH
PRO
eivių
išskyrimo.
Atrasta,
kad tie iŠjgijimai yra nepap
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
(Ties Villa ave., Elmhurste,
GRESUOJA. J
kad
nors
Suv.
Valstybės
fak
WASHINaTON, bir. 26.—
rasti. Kaip jie, taip visi ki
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafIllinois Central traukinis su
tais
gina
savo
poziciją,
te
pranešta,
N E W YORK, birž. 26. — Iš Baltųjų Rūmų
ti laukia Lourdeso biuro pra
tais ir telegrama.
važinėtu automobiliu važiuo
čiaus
atsakymas
Japonijos
Demokratų partijos konvenci kad jokioj santarvės valsty
nešimo. Ten tame biure ra
" D R A U G A S , " PUBL. CO.,
jančiu vyrą j r moteriškę.
nepatenkina.
joje vienas kandidatų, gub, bių konferencijoj Suv. Vals
portuojamas kiekvienas nepa
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, U I
1
Kabinetas
tečiaus
išspren
Smith,
progresuoja
gauda
tybės nedalyvaus.
La Salle gatvėje, vidumiesprastas įvykis.
Nuodugniai
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vak.
Pažymima, kad Suv. Vals ty. /vakar polienionas per bū
ištiriamas, apsvarstomas ir dė toliaus šiandie nevesti jo mas vis daugiaus šalininkų
Sekmadieniais uždaryta.
tybės linkusios gelbėti Euro rius praeivių pasivijo vagį ir
tik paskui išduodamas galu kių ginčų su Amerika, neturė savo nominacijai.
iiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiuiitiiiiiiini
Bet Europos politikon sugavo.
Gatvėje kilo neap
Kuomet Smith varosi pir- pai.
tinas apie visą reikalą išspre ti tuo klausimu jokių diplomatinių diskusijų. Bus depe- m v i l j t a i ]^ c Adoo nukenčia*
nenori maišytis.
į , sakoma maišatis.
ndimas.

FAŠISTU ORGANIZACIJA NUODUGNIAI VALOMA

PREMIERAS MUSSOLINI SUORGANIZUOS NAUJĄ VAtDŽIĄ
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LIETUVOJE

Siųskite Savo

Giminėms

LIETUVĄ

PINIGU
ii

DRAUGĄ

S

KefvtrtacHenis, &rž.. 26, 1924

DKA V QAS
/*=

LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS
44

DRAUGAS"

jis — žmonijos nelaimė.
Kuomet atžagareiviškai —
fašistiniai bedievukai smau
gia socialistiniai raudonus
(Tąsa)
bedievukus, tai ne mųs biz
nas. Nes mes turime rūpin
AD davus pilnesnį vaiidą apie Kebeko Provincijos fran
tis svarbesniais reikalais. cuzų nusistatymą atžvilgiu į kitas tautas^ pravartu čia bus
Paduodame tiktai tas teleg
ramas, kokios yra gauna ištraukus, keletą minčių iš mano pasikalbėjimų su. kaikurisis kanadiečiais visuomenės vadais, š. m. gegužio gale. ..
mos iš užsienio.
J. M. VH&KUPAS GAUTHIER,
Skambalas" rašo, kad labai malonus žmogus, buvęs Montrealio universiteto rekto-

LAISVIAUSIAS KAMPELIS ŠIAURĖS AMERIKOJE.

Eina kasdieną išskyrus nedėldieniua
, Metams
$6.00
Pusei Metų
$3.00
Ui prenumeratą mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užrašymo dienos,
ne nuo Nauji] Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
siai siųsti išperkant krasoje ar expreso "Money Order" arba įdedant
pinigus į registruota laišką.
pas C S. B

KUN. m. F. KEMĖŠIS
VAŽIUOJA LIETUVON.

K

ii

Da

~ | rius, pabrėžė, kad Kanados vyskupai visuomet stengdavosi

r stenffiasi
Miclfevičii.719- '!b6s
••*
ger
k li

U

*^»ri

teutinei

P"**** J* •

W

20 metais.' Porą eilučių že-.'
* '" &*- J^ ded%s pastangas, kad aplnk lietuviij
miau sakoma,, kad tai esan bažnyčią koncetruotusi visas Montrealio lietuvių gyveni
! 2334 So. Oakley Avenue ti "tikroji Kristaus bažny mas. Man prisiminus, kad Montrealio lietuvių parapijoj
čia/ Stebėtinai kvailai čia veikia 15 įvairių draugijų ,ir kad kun. Daknys jau rengia
Chicago, Illinois.
viskas išeina. Ir ne vysku si leisti pirmą Kanadoje lietuvišką laikraštį, Vyskupas bu
pas jis buvo ir ne Mickevi
TeL Roosevelt 7791
vo labai patenkintas šituo Montrealio lietuvių tautinių veik
čius.
Buvo
sau
betvarkis
BjVItUIIIHIIUIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllUltt
bambizelis, vardu Mickus. lumu. \
TRUPINIUKAI. Jeigu Mickus tą bažnytužę
UNIVERSITETO REKTORIUS MGR. J. PIETTE.
_,
i ^steigė 1920 metais po to
DRAUGAS FUB. CO.
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Pasakęs, kad Montrealio universitetas turįs 5300 stu
dentų ir 570 profesorių, Rektorius ilgokai kalbėjo apie unii
vcirsiteto tvarką, įvairių fa&ultetų biudžetą ir apie studen
tų gyvenimą. Nors visos universiteto lekcijos esą francuzų
2al1 butl v a d i n a m a
Kns
tančių tokių vėliavų išpuoš-' taus tikroji bažnyčia,' tai
" kalboje, vienok kaip universitete taip ir valstybės gyveni
tas miestas. Vėliava, tautos
jau paslaptis skambalinių ta me jie, francuzai, "melting pot" nepripažįstą. Jis taip gi
ir šalies ženklas, idealų yrateiravosi apie Lietuvos universitetą. _,-:..
reiškeja. Susirinkę New Yor utininjcų.
ke demokratai turi labai
PSOF. HENRY LAUREYS.
daug vėliavų. Bet programą
darbams, savo idealams vy
Ilgai ir sunkiai kovodami prieš anglus už savo tautinį
kinti, jei niekaip negali tin
likimą, Kanados francuzai buvo priversti bent kiek atsilik
Naujas išradimas.
kamos padaryti.
Du jauni anglai, Dowding ti materialiame gyvenime. Oalop pasisekus daug maž sau
Eina jų tarpe kova. Dui i l ' Fogers, išrado naują prie- giai tautines teises apdrausti pradėta labiau organizuoti ir
kandidatu statomi j prczidenj taisą (lempą) priiminėti bo kelti ekonominį gyvenimą. Žmonių turtingumui pakelti rei
tus. Ir nors Amerikoje visi vieiio telegrafo pranešimus, kia daugelio mokslu šarvotų smegenų. Kad jų pagaminus,
tie rinkimai yra labai arti- SJ prietaisą vartojant, berei 1907 m. tapo įsteigta Motrealyje Aukštųjų Komercijos Mo
mai supainioti su pasipelny
kslų Mokyklą, kurioje dabar mokinasi virš 3C0 studentų
mu, bet ir pasipelnymui rei kalinga yra didelės iegos ba (18 profesorių) .Šitos mokyklos Direktorius prof. Laureys
kia priedangos kol kas'. Toji terija. Spesialistai tvirtina,
priedanga ir ieškoma, nus kad tas išradimas vra žymus. teikėsi man parodyti visas laboratorijas, rinkinius, knygytatant partijos programą. Telefonų agentūrų konferen «na ir ekonomines geografijos muzejų, kame kolekcijos su
Protestonas, prohibicijonis- cija.
-,„ skirstyta pagal šalis ir pagal produktus. Prof. Laureys la
tas, kukluxklanistas, maso Tarptautinių telefonų agen bai domėjosi Lietuva, prašė atsiųsti knygynui statistikos
nas,
susitaukinęs aliejaus
medžiagos ir rudens semestrui prasidėjus atvykti su paskai
skandaluose MacAdoo sto turų pirmoji konferencija į- ta apie Lietuvą.
v
.
ja prieš kataliką, žmogų ne vyko Berne. Dalyvauja 22
susitepusį, "drėgną," kon- valstybes.
PAS REDAKTORIUS.
,
servatistą Al. Smith.
Anghja girdi kaip Amerikoj
Atrodo, kad nei vienas, širdis plaka.
Anot to žydelio.- "toks šu tokiu turth apie kam kalbė
nei kitas nelaimės.
ti*'. Taigi pakliuvus pas redaktorius prasidėjo ilgesnes kai
Iš Pittsburgho, Suv. Am. bos
v ' " •* *k &*k&MĖ&jJ
Katalikybė Amerikoje yra V. radio telefonu pasiųsta
Užėjus "La Bresse" redakcijon, mane priėmė vienas
^ tiek stipri, kad neleis šiai ša vieno asmens širdies plaki
liai tapti bolševikiškų žvėrių mas, kuris buvo klausytojų redaktorių, p. Comte, buvęs francuzų kalbos profesorius.
lizdu. Pajėgs užkirsti kelią girdimas Londone, Anglijoj. Pas ji teiravaus apie spaudą ir apie partijas.
šovinistiniams fanatikams,
Kebeko Provincijoj yra tik dvi politinės partijos: libe
kitaip kalbančių, kitaip ti Nekenčia senovės.
kinčių žmonių ėdikams. Bet Maskvoje bolševikai išnai ralai, laisvos prekybos skiniukai, ir konservatoriai — pro
Amerikos katalikybė dar nė kino vieną žymiausių inuzė- tekcijonistai. Liberalai Kebeke yra daug galigesni, skait
ra užtektinai stipri, kad ga-' jaus dalių, — tai porcelianų lingesni ir nuo senų laikų jie stovi provincijos valdžios,prie
lėtų savo grynai krikščioniššakyje. Konservatoriai būdami labai neskaitlingi pasilieka
skyrių
ir
uždarė
>taip-gi
isto
įcą programą statyti politiko
opozicijoje ir valdžion neįeina.
rinį muzejų. Nejaugi bolševi
įe.
šale šitų dviejų partijų, yra dar tautininkų stipri gru
Kol katalikybė Amerikoje kai mano, kad istorija tik
pė, kuri neužsiima tiesiogine palitika. Tai yra kultūrinė
-nepajėgs išeiti grasiai ir nuo 1917 m. prasideda.
srovė, vedama garsaus advokato ir rašytojo HENRI BOUiavystoviai su savo darbi Priešalkolinė sutartis.
ninkišku programų, kol ne Neužilgo bus sudaryta tarp RASSA, "Le Devoir'' redaktoriaus. P. Bourassa savo st
turės tiek jėgų, kad galėtų .
.,
laipsniais, knygomis ir ugninėmis prakalbomis tikriausia
A,uenko
suvaldyti išsispardžiusius fa
« ur Vokietijos sutar atvaizduoja tautininkų veidą. Kad daug tokių tautininkų
s
natikus, kukluksus, piniguo- *' > reguliuojanti alkolinių gė
Čius-sukčius, tol didelės rei rymų Vokietijos laivuos vėžio kiekviena tauta turėtų, tai karai tuojau išnyktų. Jei p.
Bourassa butų Francijoj, tai jis ten užimtų p. Mare San
kšmės nei katalikybei, nei jimą Amerikon.
guier vietą, jei jis gyventų Lietuvoje, tai patektų į romuva,
šaliai nebus, jeigu net kata
likas Al. Smith butų prezi
čių vadus: taip jis yra artimas romuviečiams savo kultuirin
dentas.
fuiiiiiiiiiiiiiiitfiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniuiiun gumų ir kilniu idealizmu. Norint kondensuotai apie p. Bou
SKAITYKITE IR PLATIN rassa kalbėti, reik pasakyti, kad jis yra: pacifistas, karštas
Kožkodel bolševikėlių lai
KITE "DRAUGE"
antimilitaristas, šalininkas idealės Tautų Sąjungos, kurioje bu
kraštukas prasimanė, kad
tų ir Romos Papa( apie šį klausimą jis visą tomą paraše);
mes labai mylime p. Musso- MiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiitiifiiiiaiiuiiiiHii
.
v
lini ir džiaugiamės, kad te
Anthony Matare.
nai vieną socialistą fašistai
jos širdį. Aš dariau viską, kad tik at
nugalabijo. Mums Mussolikeršyti. — Aš perdaviau savo garbę —
ni ne giminė. Mes gerai žino
perdaviau savo reputacijų. — Aš auka
me, kas jisai yra. Mes pa
PENKIŲ VEIKSMŲ DRAMA.
vau visą ir viską, garbės demonui. —
čioje pradžioje padarėme aVai, jyavyde, pražūtingas pavyde! Ir k$
Vertė A. Matutis.
pie jį atsargią pastabą. To
gi tąsi visa davė man? Reikia pamąsty
ji mūsų pastaba dabar iš
- ----sipildo. Musolinį leido pas
ti (giliai, užsimąsto).
į
Tąsa.
kutiniuose rinkimuose išdau
METELIJUS (įeina, kuomet Tereižyti .daug katalikiškų įstaijus kalba, nepatemytas; į šalį); Ir ką
PENKTASIS VEIKSMAS.
ų. Buvo riaušių, kuriose
gi tas visa davė man? (Žvelgdamas į
Pirmoji Vaidykla.
uvo sumuštų ne vienas ka
Tercijų.) Taip, tai tas pats asmuo, kurs
Romos gatve.
talikas. Nuostoliai netapo
atitaisyti, skriaudos asmeni
persimainė vietomis su manim Fabijaus
TEIiCIJUS (įėjęs vienas): Ištremtas
ms padarytos ne buvo atly iš Komos ant visados prašalintas iš na
namuose! Tai tas pats asmuo, kurs da
gintos.
mų; atskirtas nuo draugų, nuo visų!
vė man du šimtų! Tai tas pats asmuo,
Bet kuomet vieną socialikurs pavyliojo mane į Valerijono palo[stuką bedieviškas Mussolini Tremtinis aš esu ir išmeta! Tečiau, kiek
cių! Ta*i tas pats asmuo, per kurį ta
suėdė, tai labai didelis kau- atmenu, tai pasmerkimas manęs yra tei
[ksmas prasidėjo.
singas. — Aš tai esu sužadintoįas io
pau prašalintas iš Fabijaus namų! Tai
Atkartojame, mes nesižiauraus persekiojimo kun dabar siau
tas pats asmuo, kurs — kurs --- kurs
džiaugiame, kad vienas so čia skersai ir išilgai Romos imperijoje.
taip, tai tas pats asmuo; tai tas pats
cialistas tapo nužudytas,
tikrasis asmuo! (Komiškai, imituodamas
les socialistas yra žmogus, — Per mane tapo nužudyta ir Xystus
ir Kvintilijus. Kaltas ir-gi esu nugalaTencijų.) Vai palyde, pražūtingas pa
les niekuomet neraginome
>rie žmonių žudymo, kaip binime NobiUjos, Lauryno ir kitu. fg&rvyde! Ir ką gi tas visa davė man? (Sė
:ad ragina savo programo- °mgujų asmenų. Ir kas gi stūmė mane
dasi* ir paslepia savo veidą rankomis.)
ie socialistai. Mes tik sa- prie to viso? Tai buvo mano pavydas.
TBB5CJJUS (lyg išbudęs): Ir kas gi
;ome ir sakysime, kad pa
čia? Taip, tai jis 7*a, tai Meteliįjus,
tsai socializmas turi būti pa Tai buvo mano kerštas! ---, Aš prrydSkurs įjmtrkdę m^ne į tą vieą.
smaugtas, nukovotas, nes jau Kvintilijui, jog jis laimėjo Nobili-
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• •.i

•

m »

Jo vakaro visa svarba
buvo ne tame, kad mūsų
moterys parode tikrai stebė
tina sugehėjimą j porą dię
nų nuveikti didelį darbą,
kūė jos parodė čionai ypaorą širdies Jautrumą rr
apibranginimą visuomenio
darbo. Nėra reikalo minėti,
kad išleistuvių surengimas
buvo atliktas visais žvilgs
niais pavyzdingai. Jaukioj,
širdingoj vakaro atmosfepoj,
neišdildomo ir neužmirštino
įspūdžio paliko kalbos, ku
riose buvo reiškiamos svar
bios visuomenes mintys, ly
dint Tėvynin didį Tėvynes
mylčtoją ir visuomenio dar
bo veteraną.

Vakarą ved* p. Vaičiūniene.
Kalbėtojų buvo daug, gal
net per daug. Kiekvienas
norėjo savo geru* jausmus
pareikšti brangiam žmogui.
Paminėsiu čionai taip sa
kant, atstovų kalbas.
Ponios Nausčdienčs kal
ba,
moterų vardu, buvo
kaip ir pritinka moterims, la
bai nuoširdi. Sunku atpasa
koti negyvu raštu £yvo dė
kingumo jausmą, kuri rei
škė p. Nausėdienė gefb.
kunigui Daktarui už tai,
kad jis pirmasis suprato mo
terų reikalą, sutverė Moterų
Sąjungą, ir davė joms gali
mybes ir visuomenėje ge
rais darbais pasižymėti ir
apginti save ir savo šaimyMoterų
Sąjungos
apskritys
KUN. DR. KEMEŠIO
nas nuo tvirkinančios bedie
išleistuves.
'Nedaugiau
pus
vybės įtakos.
IŠLEISTUVES.
antro šimto svečių į tas iš
"Giedros" redaktorius, Aleistuves tesusirinko. Bet pa merikos moksleivių vadas,
Netikėtai atvyko Chica- siliks .alyvavusiųjų atminty gerb. kun. Linkus pažymė
gon kun. Dr. F. Kemėšis. je tas vakaras ilgai, ilgai. damas, kad Amerika nėra
Ant greitųjų jam surengė Ir Amerikos visuomenei tos vien tik materialės kultūros
.šalis, bet turi ir nori turėti
''kataiikiškesnis už patį popiežių,) nuskriaustų tautų užta idealo, nes sugeba jau teik
ti ir augštojo mokslo titulus,
rytojas, gražiausio typo kulurininkas ir nacionalistas, kurs prašė gerb. kun. Daktaro
netiki armijai, mažai svarbos teduoda policijai ir kalėji nuvykus Lietuvon apie Ame
mams, bet vsų mintį kreipia į universitetus, teatrus, muzi riką pasakyti gerą žodį, ką, žodžiu: tautos 'didybę jis mato aukštoje kultūroje, doro jungti Am. lietuvius su Lietuya. O sutverus artymesje ir moksle, visai kaip lietuvių romuviečiai. Jei jis butų <nių ryšių, grįžti čionai atr
lietuvis, tai greičiausia organizuotų katalikų universitetą gal.
Lietuvoje.
Bankininkas ir adv. J.
Didžiausias visos Kanados dienraštis tai Montrealio libe Branza, adv. Mastauskas,
ralų "La Presse", vedamas 15 redaktorių, jis kasdien eina adv. Česnulis ir arkitekt. Žal
32 pusi., o šeštadieniais 80 pusi. su gausiomis .Iliustracijo dokas atstovaudami Ameri
kos katalikų vyrus inteligen
mis. Turi 200000 skaitytojų...
tus pasaulinius, pabrėžė mu
— Mont<realyje yrat dar 3 francuzų ir 3 anglų dienraš sų visuemenei drąsių vynų
<<
čiai.
LaPatre" (konservantų), "Le Canada-• . (liberalų j ^ v o TsuTkini'niuo'se'irVbitJ
rytmetinis) ir ,4Le Devoir" (tautininkų); visi šitie francuzų j organizatorių svarbą. Visi
dienraščiai turi kiekvienas nuo 40.000 iki 60,000 skaitytojų, reiškė gerb. veikėjui ir vaGi anglų žymiausias Montrealy dienraštis 'The Star'^turi ' dui pripažinimą nuopelnų ir
apie 100\COO skaitytojų. Įdomu paminėti, kad francuzai čia ateičiai dar didesnio pasise
neturi nei vieno laisvamaniško laikraščio. (Mat visi lojali- kimo.
fflSuaugusio jaunimo, Vyčių
kai, tad kitokio laikraščio nebūtų kam skaityti).
vardu, p. M. Bagdonas, nuo
Kebeko mieste yra i r g i 3 francuzų dienraščiai. Didžiau širdžiai, trumpai pakalbėjęs,
įteikė dovaną, auksu $25.00.
šias jų "Le Soleil" turi 50,00 skaitytojų.
. Bet styliaus rimtumu ir kalbos gražumu visus pralen Pažymėjo, kad ši dovana ykia tautininkų "Le Devoir", kuris po Parišo "Le Temps" ra neapsakomai maža, suly
dinant su tais nuopelnais,
yra skaitomas geriausiu francuzų liakraščiu pasaulyje, Jo kurius yra padaręs Ameri
redakcijoj, mane priėmė p. Heroux, vienas jo editorialų 3 re kos jaunuomenei kun. Ke
daktorių. Jis dauig kun. Dakniui ir man papasakojo apie mėšis. Be to dar gražių min
čių ir jausmų pareiškė se
francuzų kovą už gimtąja; kalbą, mokyklose.
nieji veikėjai, p. Sekleckis ir.
$#&&$'• J<-: '"'^'V
c
*.
K. P. p. Mockus.
(Galas Bus).
(Tąsa 3 pusi.)
MjSTELIJUS (laoal
persigandęs,
pašoksta): Ką? —
TERC1JU8 (lyg pamišęs): Taip, tai
esi t*i, kurs padarė mane tuo, kuo.esu
dabar. (Ištraukia savo kardą ir vaiko
si Meteli jų po estradą) Aš turiu tau at
keršyti! Ir tu turėsi žūti! Aš įsmegsiu
savo kardą tavo krūtinėn ir savo dan
timis sudraskysiu prakeiktąjį tavo kūną.
(Pašokdamas į jį)-—A,;ha, tu drebi —
fu bėgi! — O, tu »nepabėgsi dabar nuo
manęs!
METELLIUS (klaupiasi ir maldauja):
O, atleisk, man, meldžiu, atleisk!
TERČIJUS: Tiesa, tu esi didžiausias
niekšas' jog visai nenoru savo kardo su
teršti tavo krauju. (Įkiša kardą į niakštę.) Aš apleisiu tave, bet gi niekad ne
dovanosiu tau! Ne — niekad! (išeina.)*
METALIJUS (vienas): Jeigu jis nė
ra pamišęs ,tai mano vardas nėra Metailjus. — Juoba! *vos tik nepakliuvau
į jo " kilpą. Net jaučiau mano plaukus
tampančius žilais ,kuomet jis vijo ma
nę su savo kardu. — Tikrumoje — dar
•tebeesu baimės-apimtas visas! — Tik

pamąstyti, kaip mano kinicos dreba!
(Apsidairo ir užgirsta lyg kas ateina.)
Varge! kas gi čiit galėtų ąteitit — A,
tai bene pats šėtonas.
(Įeina Quorto ir Quinto.)
NUARTO (rodydamas į drebantį
Me talijų): &tai, kur jis randasi? Sugauk jį, QuLnto!
(ĮUINTO: Tai yra Metalijus. Tai
ne to; asmens žiuriva! Metai i ju u, ar kal
tais nematei Tęrėijaus, praeinančio pro
čia?
METALIJUS: Ifeip, aure ten jis nu
ejo.
QUINTO: Skubinkiva-. drauge, grei
ciau!
(Abudu iieina Tercijaus pusėn.)
¥ETALLnJS: A-^-ta, tai bent jį su
gaus dabar! As tikrai tikiu, kad jį su
areštuos už kardo pavartojimą prieš
mane. Tai gerai bus jam atlyginta! —
Aš seksiu juos, žin-n-noma, atsitolinus
(komiškai išeina).
(Bv& daugiau)
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LIETUVIAI AMERIKOJE

tyti juodu scenoje ir negali
ma atsidžiaugti jų aiškia,
energinga ir pilna lietuvių
kalba; jiedu yra vikrus lo* i m e r i *#u toliau laikysis sa
vo kali t s ir eis dorais ke
liais galima tikėtis susilau
kti gerų artistų; jau dabar
Juozas smuikuoja.

kelintas
nia gero
Vyrai,
sąrą bus

nedeldiąnjs negaližaidimo pamatyti.
nenu^įniuikime, va-,
dailu.

ADVOK ATAS
JONAS f. BAGDŽJUNAS

KUN. DR. KEMEŠIO
BLEISTOVES.

ADVOKATAI
r Telefoną*

(Tąsa nuo 2 p u ^
'Draugo" redaktorius,
e ijas kas Enk užpakalinių ga,
Piknikas,
prof. K. Pakštas, mūsų katai
tvaičiiĮ iš nurinimo. Bet yra
likiškips spaudos vardu, kun.
Pirmadienį bii^lio 23 <i.
tokių nesusipratėlių, kurie ne
Dr. Ig. Cesaitis, kuri. Br«.
Birželio £2 d. Dievo Moti nori rašytis, tai sako lai kiti
šv. Baltramiejaus mokyklos
Bumšas, Federacijos sekre
nos Sopulingo* dr-ja turėjo rašos, o aš ne. Mat tokiam
vaikučiai turėjo savo metinį
torius, pažymėdami mūsų
matinį išvažiavimą, vadinama nesupratėliau
pTknika.
ant
"Foss
Park''.
kur
nešva
Amerikoje katalikų nuveik
Diplomų dalinimas.
"-beecket pikniką", Riversi- rumas yra, tai juo jam sma
Payyko gerai.
tus darbus, pabrėžė, kad be
Vaidinimą pabaigus, tapo
de 111.
kun. Dr. Kemėšio pradžios
Vijurkas.
giau gyventi. Dar yra keletą
mes šiandieną buturne plika
Žmonių suvažiavo pikui- gatvių kuriomis užrašyneto-[dalinami diplomai baigusie
minia, be nuopelny, be vil
kan į keletą švmtų, bot liotus jai iš Namų Savininkų kliu- ms mokyklą. Šį metą baigė
ATSIŠAUKIMAS.
ties, be garbės. Jo drąsa,
sugadino visą pasilinksmini bo nariai dar neužrašė, ir net 3± mokiniai-nes.
jo aro žvilgsnis, jo žmonių
mą.
meile ir supratimas, išjudi
kuomet ije ateis į jūsų na
Sekantieji apturėjo diplo
Tveriei'iai
parapijonai.!
(Vii
.Laike lietaus žmones is>i- mus tuo reikalu tai patarti
no miegančias išeivijos jė
mus; O. AkuceviČiutė, V. G a
niaus
krašto).
Brangus
Ame
slapetė, kas kur galėjo. Vie na pasirašyti.
gas.
Ir įeįgu lemta mums
briute, V. Griguiaitė, O. Jrikiečiai, kurie esate iš Tvečionai bergdžiai nepražūti,
nas Ciceros biznierius atva
anuliute, J. Kairaičiutė, M.
jeigu savo idėjų ir darbų
riee:.^Lis parapijom, į jus Šau
žiavęs su savo mašiną pikniKuzinte, Licklute, M'. Petrus
įnašą mes paliksime šiai ša
ksmas KI. Antano felapšinskan, išlipęs iš automobilaius
liai, žmonijai ir Tėvynei, tai
kiute, J . Stumbriutė,, V. Sukio. Jus žinote, kad dar prieš
neuždarę durių, išėjo pasi
tik ačįu tam, kad atsirado
šinskaitė, O. Svitoriutė, A.
didijį
karą
Tverečiui
buvo
pa
vaikščioti, ir kuomet lietus
Mokslo Meto Ujjbaiga.
veiklus žadintojas, numatąs
Urbaieiutė, J. Vardauskaitė,
statyta didelė graži niuro ba
privertė jį sugrįžti, rado pil
visas mūsų gyvenimo spra
W. Bukante, A. Burba, J.
gas.
ną masinį prilipusių moterų,
Sekmadieny birželio 22 d. Žirgaitis, P. Uksas, P. Rau žnyčia. Bet karo metu tapo
Adv. Jonas I. Bagdziunasi Paskutinis kalbėjo gerb.
apgriauta; sienos ir stogas pereitais metais baigė De
tad mandagus biznierius tu Lietuvių šv. Baltramiejaus pa
da, M. Pluktas, A. Rulevikun. Vaičiūnas, kuris prisi
rėjo stovėti ant lietaus.
rupijos Mokyklos Svetainėje viėius, J.'Pavlauskas, J. Bu bilietas, lietus ir drėgnumas Paul Universitetą ir gavo ad minė kartu su kun. Kemešiu
baigia pėdinti lubų skliautus. vakato laipsnį. Jis nepasiten darytųjų; darbų pradžią, ger.
Federacijos 12 skyriaus raš įvyko įftokslo metų užbaigos
tkus, . Mačiulis ir T.Ponzio.
Nebėra griudų, langų., varpų, kino tuomi, bet studijavo to daktaro draugingumą, džiau
t iniiikas L. Krikščiūnas per vakaras su programų.
Aukščiausiai atsižymėjo mo
liau. Žais metais De Paul
pereitą su-mą atsisakė nuo
Programas buvo paįvairin ksle p-le O. Akucevičiutė ir altorių, vargonų, nei kryžių Universitete, sėkmingai bai gesi, kad jam teko gerbė
išlydėti Lietuvon darbais ir
viekas buvo išvežta į Rusiją.
savo pareigų. Bet nesuradus tas dainelėmis, driliais ir vei
gė aukštesnį mokslą ir ga mokslu apvainikuotą savo
apturėjo aukso medalį. Pritai
tinkamo tam darbui, raštinio kaltis. J
Plytų iSdegėm ir medžių rei vo laipsnį Master of Law.
9
kinta šiam vakarui prakal
draugą. Prašė sugrįžti, žade
ko rinkimas atidėtas tolimes
Sveikiname gabų advaka- jo tuomet jam užleisti savo
I^abai puikiai atlikti visi bą pasakė genb. klebonas ku kalingų turim, bet blėkės sto
niam laikui.
dalykėliai. Garbė už tai Se- nigas J. B. Kliorls, kuris bu gui, kurios "reikia apie 170 pu tą ir linkime geriausių pa vietą.
sisekimų.
Ant galo kalbėjo gerb.
šerinis
Kazlinivrėms,
už vo ir šio vakaro vedėjas. Jam du, .įokiu būdu negalim įsigy
"» m m.f
S
kun. Dr. Kemėšis. Kalbėjo
ti. Mes suvargę nuo karo.
J. Zalagėnus jau kelintą sa vaikučiu, išlavinimą, apart pagelbsti komitetai.
£>u kitais dalykais galime mieste ir }>rašineti aukų Tve ilgai. Kalbėjo susijudinęs,
vaitė kaip atpirko Darbinin prigulinčių mokyklai šakų,
palaukti, bet stogas ir sienos rėčiaus bažnyčios pataisymui. nuoširdžiai, jo kalba skam
kų užeigą nuo LD. S a g o s taipgi ir scenoje atsižimėjo
Bažnyčios Gražumas.
bėjo mums, kaip koks bran
Ir
nors
su
vargu,
bet
gerą
būtinai
mums
reikalingi.
Taivietinės kuopos.
vaidinime -Lenkas ir Lietu
^
^ ^
Umų
komi
gus pilikimas mylimo žmo
pradžių*
turime,
ir
manome
•^i,
gerbiami
Tvereičaus
paragaus. Ragino jisai nenusto
vis'
du mažyčiai broliukai L ^ h. ^ ^ ^
visų gerų pa pijonai, Amerikoje, meldžia tolinus U} darbų varyti.
ti vilties, pasipriešinti ir be
Susipratę lietuviai, namų Juozas ir Antanas Matulėnai.
ra pi jonų rūpesčių tapo nau- me, kad sumestumėt, po kkk
Butų gerai, kad Clueagic- dievybei ir ištautėjimo ban
savininkai noriai rasosi petį- Man jau antra karta teko ina - „ i v .
, v
kas išsigalit stogo blekei ir čiai iš Tverečiaus paeinantie gai. Ir vienintelę priemonę,
a
K
^
*
gai nudažytas bažnyčios vipadetumet mums įeiti į pa ji, kurių negalime surasti, pa kurios vedami mes nuveiksi
me išganingus mūsų žmo
1 dus, kuris istikrųjų buvo jau
stoge Dievą, garbinti, nes mesi tys atsišauktų. Taipogi, kad nėms darbus, jis nurodė kas
reikalingus atnaujinimo. Nors
dabar atėję pčsti kelis vers i.r lutuose miestuose gyvenau kart didėjančią veikėjų šir
^— ^m • m • • ! • • » M •• » • • - m m • m •
dar pilnai nėra užbaigta, bet tus, net mylias, neturime pa- tieji pasirūpintų su aukomis,
I
Telefouas Boulevard 1939
dyse meilę prie žmonių.
jau dabar įėjęs bažyčion, ti
Pabrėžė, kad tie visi kompli
stoges, kur pasimelsti. Jug tmne svarbiame dalyke.
krai jauti, .esąs DievO
na
mes esam jūsų tėvai, broliai, Aukotojų vardai bus garsi- mentai, tai pamokslas jam,
4908 SO. ASHLAND AVENCE,
kokiu reikia būti veikėju.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
muose. Girdėjau, jog pagra
Chicago, m .
narni "Drauge" ir Tverečiaus Žadėjo visą amžių nepamir
seselės
ir
giminės;
pagclbėTai.: 9 i r t o iki 19 plet: 1 po
4442 So. Western Ave.
žinimui bus įtaisyta dar" ir
plet iki S po piet. 9:30 vak. ik*
kit mums! Žinome, kad Ame bažnyčioje.
šti to vakaro ir Amerikos
Tclef. Lafayctte 4149
9:9© vak.
naujų
stovylų, bei
sta rikoje TvereeiSIdų yni ne uia
Aukas galite siųsti: Joki lietuvių-katalikų. Žadėjo Liei
| Į — • • • • • • • • « • • • » » • » » « • » i • i
cijų. Tikrai anot klebono žo žas skaičius; kai kurie iš jų mas Pivarunas 134 E. | 110 tuvoje dirbant darbą, kokį
3
uždės jam tenai visuomenė,
džių, "bus gražiausia Wau- gausiai šelpia savo gimines Str. Chicago, 111.
961?
vadovautis tais idealais, ku
kegane bažnvčia.
Vilnijoje
esančius,
taipat
ir
Arba tiesiog Kl. Antanas riuos čionai pabrėžė kalbė
Gydytojas, Chirurgas, ObsVyčiai
Rengiasi.
tetrikas ir Specijalistas
ant (bažnyčios nemažai auko Slabszynskis počta Widzi,Zie tojai.

CHICAGOJE
•

m
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IŠ WAUKEGANO

T W

D A K T A R A I

Dr.SABrenza DR. A. K. RUTKAUSKAS

Dr, A, Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass

Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —

1T9T W. 47-tk H»
Valandos ano S Iki 11 dieną, n a o l
lkl I *»!. vak. Nedėliomt* nao 8
tkl 9 vai. po platų.
» i

f

••

1|

•

Telefoną* Beeley 7499

Dr, I, M. Feinberg
Oydo specialiai visokia* vyry ir
aioUnj lytiškas liga*.

Valandos:

9js

• >—B« pciUo lt
*>—B« kraoja,
«)—Be Jakia pavcjaaa rrelkatal.
U - F t e Ų M t e l acraikla .irrtl, ra
li tuoj i%l*jU. it s a l i ol*l
r a * y * a SaU-stonem' (akmeni* tulfcyj*)
Ir akmanla šlapumo pūslėje be operactjoa, su tam tlkromia mpkallskomla prlemouėmta o«l vaiatala.
apkurtuslrau sugrąžina clrdAJIm*.
Ckyda viaokiaa Ucaa paaekmlngal, Ir Jai
yra raikalaa daro operacija*.
Prafeaijaaal! patarnavimą talkia aaro
oflaa:

1411 So. 50 Ave. Cicero. UI.
Oflaaa atldairtaa: kaadlao nuo S vai.
po plat lkl t vai. vakarą
Nedellomia Ir aeredomla oflaaa ataa
ryta*.

Are. — Chicago
po platų T—9 rak.

Vyčiu 47-ta kuopa visu
cmarkumu rengiasi važiuoti
liepos 4 d. į Liet. V)reiij Chi
cagos Apskričio, tradicini ižvažiavima; **Theclier Bark",
žada užbombarduoti Waukeganu eliieagieeius. Chicagiediai, kaip girdėt, važiuos traukiniij, o mes trokais?, kaip
kariškais << trokais , ^
Nesiseka.

Tcl. BaoleYard 9190

)fiso Tcl. Boulcvard 96»3
Itarid. Tel. Drc.\cl 9191

DR. A. J. KAEALIITS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
ChJcago, U!.

DR. A. A. ROTH
RDSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų. Vyrliką
Vaikų ir visy cbroalSam ligų.

4

D r. M aur ice Kahn

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Gydytojas ir Chirurgas

Vai.: 19—11 ryto: S—I po plat.
7—8 rak. Ned. 19—19 d.

4 6 3 1 8 . Ashland Ave.

Kampas 31st Str.

ja, nes nuo jų jau ger$ pra
džią turini. Bet mes norėtu
me, kad. nei vienas neaukavęs
nepasiliktų pataisymui. Tver.
bažnyčios. Mes norime piimin
ti jums, kad Tverečiaus baž
nyčia jums ne svetima, 'ne
j)amote. J6gei jus gavot var
dą, kurį nešiojate, jtfgei tapo
te krikščionimis, joje pirmą
syk priėmėte Šv. Sakramen
te.— Vis tai labai svarbus įvykiai, kurių 'atminimas ju
ras turi būti labai brangus, o
dėlto to irTverečiaus .bažny
čia turi būti irgi brangį ir
jos reikalai negali jums ne
rūpėti. Tuo remdamies, mes
Jokimas Pivarunas, Jonas
Klonis ir Povilas Gilis išdrį.
som vaikščioti pas savo žmo

Mušu Vyčiij 47-tos kuopos*
basebolininkaius tikrai nesi
seka, si niet parodyti savo stip
tuma. Kaip tik surengs lo&į
1114 su kokių garsiu tymų, vi
si iš ryto rengiasi iš paskuti
m.ųjų duoti priešui į kailf,
tiki štai po pietų žiurek kai
yla iš maišo, šmukšt ir pradeda lietus su perkūnais. Jau nes

gyvenančius

ChLcagos

mia Wilienska, powiat BrasJo\vskj, miastečko T>rerecz.
Poliind.
Jokimas Pivarunas
Aukotojų vardai.
StciJanya Pivarunaitė $50.00,
Paulina Skrebunaite $25.00,
M. Pivarunaitė $20.00, O. Šul
gaite $20.00,, Elena Šulgaitė
$20.00
Po $10.0
Karolina Večeraite, J. Eegsnienė, A. Bernotas, Bronislo
vas Papšis, Povilas i/1 lis, Mikolas Sekanas, Zigmontas Saplis, Augustas Sekanas, Emi^
Ii ja Kiakštaitė,
Po $5.00 *
^'JT' V*M
Leokadija Gudienė, A. Kulikauslcas, Augustas Teliukas,
Petras Teliukas, A. Bonzis,
A. Teliukas, Karolina Kišo-

Tel. Yaunds 0094
ValandoiNuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
*•

mm

Dr. CHARLES S EGA L
Perkėlė

-J

Tel. Boulevard 3686

DR, JONAS P. POŠKA
GYDYTOJAS
ir
CHIRURGAS
3337 So. Morgan-Str.

DR. HARRY TETER
DENTISTAS
getas dantų padaromas taip
kaip 4ik iusjĮ pa&ų dantys.
Puodti fas. peržiūriu X-ray

ofisą

po

numeriu

4729 S. Ashland Ave.

nienė, Magdanena Aškelantis
Alponsas Zauneriunas, Vikto
ras Jurgelenas, Jonas Pilipa
vičius, Pranas Aepulenas, B.
Saplis, Alponsas Skrebutinas*, Petras Bielinis Povilas
Simonėlis, A. Klonis, Bogu
slavas Skrebutenas, Valentas
Krasovskas, Gabrielius ICiakštas.
' -y •**
Su smulkesnėmis aukomis
viso surinkta -353.50.
Toliau pranešim daugiau.

ŽODYNĖLIS

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

Tel. Canal 0257 Vak. Canal 2118

į

M. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.
Vaandoa: 10 iki 12 ryte; 1 Iki 6
po pietų; 9 lkl 9 vakare
Į

- - — — — — - -
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Remkite tuos profesijorialus,

biznierius kurie ^trsi-

31C0 Co. H * l ^ 9tr. į l n a s i dienraštį "Driuge".

Husu krautuvė—Viena U didžiausių Ohicagoje
Parduodame a į žemiaugi^ kak§,, fcnr %kur taip
nęgaugj. M ą i i u ^ laiškam^ 0>uku0ti įr ofiso dari bams yni imuįauatos maooe. u«aikdm visokius lai. krodžius, ii^ius, gliubinip ir desantinius; grama1
fonus lietff?Skais rekordais ir koneertiniu geriau^
sių, armonitoj n^suUoj ir wieįšku igdįrbys^ių Ba
lalaikų, gitarų,!* *muikų, kokių W reikią. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome lįikrodžiua
ir muzik&Jiškus įnstrumeiitus ateakancuM.
Taipgi užlaikau pilna eile optilku dalykų.

STEPONAS P. M Z l i "
4$?2«o

CHICĄOO, J U . .

(Buvęs Vilniaus ir Kauno A P F •£»rdų Teismo Teisėjas)
Veda "bylas visuose Teismuose
Padaro
yisc tius
dokumentus.
Duoda Lietuvos teisių patarimus.
9119 6. Halsted St. Chicago, IU.

1
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W. B A N E S

T

A D V O K A T A S
19 W, Monroe Street
Hotun 904 — Tel. Kando I p). 2900
Vai.. Nuo 9 ryto iki 5 po piety
Vakarais S203 So. Halsted Str.
Telef. Yards 1015
Chicago.
-m

W

•^-^•^

L BAGDZIUNAS
ADVOKATAS

* * • • ttbĮL-ĄSF**
**Mnnst*. R«*a*Maaaja Abstraktu*. Pudar* pirkiok* Ir
paraarlm. Dakomaatua lt IsaUaJlaaa*.

7 South Dearborn Street
BOOM 1638 Į J U D I N Ę BLDG,
Telefonas Raudojph 3261

Vakarais: 2151 West 22 St.
TelefOPas

Canal

1SS7

C, V, C H E S N U L
A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko Name
2901 W. 22nd St.

Tel. Canal 9999

BALYS F. MASTAUSKAS
A D V O K A T A S
Buvęs Lietuvos Atstovybes V a - .
ši^gtone Patarėju.
Metropolitan State Banko N
9201 W«st 22nd Street
Telefonas Canal 9699
*^*^<~9mm*

L A. 0 L I S
A D V O K A T A S
U S. La Salle st. Room 2001
Tel. R»ndolp|i 1034 Vai. nuo 9-5
VAKARAIS:
9301 S. Halsted st. Tel. Bivd. 6775
9—8 v. v apart PancdėUo Ir
Pėtnyčios
i

p

UWPS

V. W. RUTKAUSKAS
A D V O K A T A S
Oflaaa Didmiesty J:

£9 South U Salle Street
Kambarls 530
Telefonas Central 99J9

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas: Yards 4981
t t f i m i i ,m

Vakarais
Roselaad

SE

Pirmas kišeninis Liet.—Ang
liškas jr Anglo—įietuviSkąs,
PCARL QUEE1T

A D V O K A T A S

STASULANI

J. Pivarunas.

Džiovu, Moterų Ir Vyru Llgru
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4
po pietų: nuo
7—s.vt
rftkara
Nedėilomis: 10 iki 12.
Telefonas Midway 2980

F. f. BRADOMIS

Kalbų tarpe labai gražiai
dainavo p-nia Lauraitienė ir
p-nia Rakauskienė, dekla
A D V O K A T A S
Vidurmicstjje Ofisas:
mavo ir skambino keletas
Room 911 Chicago -Temple IJldg.
mažų mergaičių.
Gerb. kun. Daktarui įtei 7 7 W . Washington St.
Ofisas: PancdėUo vak.
ktos tapo dovanos: nuo Vy CICERO
1314 S. Cicero Av. Tek Cicero 5039
čių '$25.00, nuo Federacijos BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vak.
$50.00, nuo Moterų Sąjun 3236 S. Halsted St. Tel. Boul. 6737
mmĘmmmm
gos $100.00. Viso dovanu
H
Mm
• • » • » » » » mm » • • — • •
» • — J
įteikta $175.00 auksu.
J. P. W A I T C H € \
Tas grynas auksas, ffi»rs
ir nežymi dovana, bet atvai
L a w y er
zdino atsisveikinančiųjų, ne
LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.:
D. 514—516—127 N. Dearveidmainingą grynumą.
born t>t. Tel. Raadolph 5594—5595

SPECIJALISTAS

VAIiANDOS: &-12 iš ryto
.Nuo 2 v. po piet iki 9 vak.
Telefonas Boulevard 9550

savo

Lietuviška Krautuve Chtcagojj

Yarda 9990

Talpiną savyje 18»000 žodžių
knygeles didumas: 5colių ii
gumo, ir 3 ooliu platumo, taip
i,

>
' 11

10717 Indiana A v a
Td. Fullnmn 99T7

gi turi gražius apdarus, aiškią
spaudą, ant plonos popiero*
spausdyta. Ant galo knygų
tės randasi paaiškinimas, kaii
tapti Amerikos piliečiu, taip
gi yra surašytos visų valstijų
sostinės.
Atydžiai skaitant ir moki
nanties, kožnaa lietuvis gali
lengvai išmokti kaip tašykliškai ištarti angliškai. Taigi
patartina kožnam tų žodyne!)
įsįgyti, ir nešiotis su savįm Jrišeniuje, nes jis nestoras iria*
bai nežymus kuomet jį nešioji
kišeniuje.
Jo kaina labai pigi tik vie
nas doleris. ($1.00).
l < f PRAUGĄS/' PUB. CO.
2334 S. Oakley Ave.,

,r«u" -'

• Vąk*f

ir

: •

.

ir
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Ryte

lurėk Svarias, sv«ikas akla
Jeigu akys apvar
gę, iešti, dega ar
' r ^ l | J skauda
tuojaus
4KII1 vartok
Murinę.
fft
A t g a u n a , Falaagv*oa. Saugu m a i i e j ^ '
ir suaugusiems. Vi#ofe vaisUiiyčio^
resUtaJaųk knyg.
t U f e * liaudim UnAmm B y Uą»**><*>•• 9 *»*'9*^*Hl
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DRAUGAS
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prielankumą ir fcveitė mergai
tes naudotis teikiama joms

FARMA

PARDAVIMUI
NAMAS

proga.

l
TRYS JUODRANKIAI
PAKLIUVO.
Norėjo iš F rauks išgauti
8,000 dolerių.
Chicagoje pagaliaus trys
jauni juodrankiai
pakliuvo
policijos rankosna. ĮVisi trys
lenkai, pusberniai.
Jie paraše laišką nulionieriui Jacab Frariks, kurio jaur a s sunūs pagrobtas ir nužu
dytas. Pareikalavo nurodomon vieton padėti 8,00 doleihj, nes priešingai jo kelioli
kos metu dnktė bus pagrobta.
Milionierius laišką tuojaus
atidavė policijai.
Botektivų
viršininkas jo paklausė, ar jis
nori eiti nnrodyton vieton ir
padėti pundelį.
Milionierius
sutifcf;.
Pinigai turėjo but pristaiy
ti šutomus. Detektivai iu<\
JŪZ ^*- sos pasirinko ton slap
tas pozicijas ir nusprendė su
imti piktadarius, jei jie pasi
rodyti).
Sutemo, kuomet Franks su
popergaliii pundeliu
atsar
giais žingsniais nuėjo nurodyton
vieton.
Detektivai
tuotarpu buvo sargyboje.
Pametė jis pundelį ir, kaip
bifvo nurodyta laiške, greitai
apleido tą vietą.

ŲI keletos minutų pasislė
pė detektivai pamatė tris as
menis greitai skersai gatvės
einančius prie pamesto pun
delio. Kaip tik jii vienas pa
ėmė pundelį, tuojaus detekti
vai pakilo iš savo vietų ir su
revolveriais visus tris paėmė
naga n.
**
Tuojaus pristatyti detektivu biuran. * Prisipažino rašę
laišką. Spėjama, kad ir ki
tus milionierius terorizavo sa
vo laiškais.
Suimti: Ignatius Ciombor,
721 No. Racine ave.; Walter
Bėrus, to paties adreso; ir
Walter Boryca, 1064 Fry st.

Mums "malonu yra pažymė
ti, kad mnsų idėjos draugai
NUŽUDĖ ŽMOGELI.
iš kitą. kolonijų dažnai mus
•
_
/
Xežinomi automobiliu va aplanko,
žiuodami 3 niekšai nušovė ir Šiame susirinkime irgi tu
nužudė skerskatvy stovėjusį rėjom žymų svečią, būtent, p.
Thiirelli.
Tai įvyko Went- T. Šeimį.
worth ave. ir Alexander gt. Baigiant susirinkimą sve
persikirtime. Piktadariai po čias buvo pakviestas pakal
bėti. Jis savo gražioj ir iš
to greitai nuvažiavo.
kalbingoj prakalboje išreiš
Policija spėja, ar kartais
kė daug prakilnių minčių ir
tik nebus juodrankių darbas.
gražių linkėjimų mūsų kuo
pai.
Iš] Lakeland, Ky., per parDar kalbėjo kun. J. Stat
cel! post prisiųstas Chicagon
kus, plačiai supažindindamas
kūdikio lavonėlis.
Tai atli
mūsų kp. narius su p. Šeimio
ko Mrs. Cottrel duktė, kuri
darbuote mūsų tautos labui*
yra vienoj ligoninėj nursJė.
ir statydamas ji visam čion
Matyt, jai ko trūksta.
gimusiam jaunimui kaipo pa
vyzdį.
BRIDGEPORTAS.
Nežiūrint to, jogei p. Seiniis yra šioj šalyj užaugęs ir
Mūsų jaunimo Darbuotė
mokslus išėjęs, bet jis nėjo
Biržetlio 19 d. įvyko L. Vy pas svetimtaučius nei turtų,
eiij 16 kuopos susirinkimas. nei garbės j ieškoti, o dirba
Nors oras buvo šiltas ir vi savo brolių ir savo tautos
liojantis kiekviena pasivaikS jlahui. Baįgdamas kalną gerb.
r^oti, teriaus į susirinkimą kun. J. Statkus pakvietė na
atsilankė skaitlingas būrys rius pagerbti svečią atsisto-.
narių. Erdvus kambarys bu jimu už jo nenuilstantį veiki
vo pilnas gražaus jaunimo, mą tautos labui. Ką visi na
kuriis domiai ir nuosekliai riai padarė.
> Susirinkimas.
svarstė savo organizacijos re
Sekantis susirinkimas Ii.
ikalus.
Šį karta daugiausiai buvo Vyčių 16 kp. įvyks 26 d.
svarstoma apie mūsų kuopos birželio, šv. Jurgio parap.
šeimynišką išvažiavimą ir svetainėje tuojaus po pamal
buvo išduodami įvairių komi dų, į kurį yra kviečiami visi
nariai ir norintieji prisirašys
sijų pranešimai.
ti prie L. Vyčių
Iš pranešimų paaiškėjo, jos.
kad pasekmingai dajrbuojama
«
si gauti dovaną. L. Vyčiu

CJiieagos Apskričio išvažia
vimui.
Be pirmiaus gautų kelioli
kos dovanų šiame susirinki
me komisija pridaro valdy
bai dar keturias dovanas,
gautas iš mūsų
kolonijos
biznierių.
Tikimės, kad rengimo komi
sija savo laiku paskelbs ta f
laikraščiuose.

» » • • •

Pasidarė galą nurimsi nuo- Z l l 0 ? i s i * * « » ratelį, tai nedų Miss Millie Peterson, 40 jretikaalus grąžinti pinigus už
m , 4028 Michigan ave.
nupirktus įrankius žaidimui
Langu plovėjas Edgewater Priešingame atsitikime bus
viešbuty nuo vieno lango nu pareikalauta iš kuopos skolą
su nuošimčiais.
krito ir žuvo.
Propozicija tapo priimta
Siaurinėj miesto daly jauni rankų plojimu. Pirmininkas
plėšikai apiplėšė keturias mo kuopos vardu išreiškė gerb.
teris.
kun. J. Statkui padėką už

2321 W. 69th
Arti Western Awer

Savininkas turi parduoti tuojaus
puikų medini namą 610 W. 46th
PL 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 karų ga.radžius užpakaly.
Kaina 16000.00
Cash, $2000. Balancas sjlyg- suti
kimo.
J. A BUCKLEY
.
724 W. 47th Str.

mirP birželio 24, 1924 m. 7:45
vai. vak. lieonbutv. AH metu
amžiaus nevedės. Kilo ii Vil
niaus Red. Švenčionių Aoskr.
čelkenu para n., Mėšle** kaimo.
į g y v e n o Amerikoj 11 mėty.
Velionis buvo nariu Balto Do
bilo I'ašelp. Kllubo.
Paliko dideliame nuliūdime
pusbroliai Petrą, Makliiu ir
Antaną Me*keliunu ir Lietuvoj
broli Vladislovą.
Kūnas pašarvotai 4418 So.
VYood str. Laidotuves Įvyks bir
želio 27 d. 1924 iš narni; 8 vai.
bus atlydytas į Sv. Kryžiaus
bažnyčia, kurioje |vyks gedu
lingos pamaldos už velionio sic
I*.
P o pamaldi; bus nulydėtas į
š \ . Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draujpis Ir pažįstamus
>io^«> laklotUvčse.

laidotuvėms patarnaus grab.
4, F. EudeikLs Yards 1741.
Nuliūdę pusbroliai ir brolis.

Vyte.

• • » i » » » » » »

Kreipki-

3352 Sa. Halsted Itar.
Telef. Boulevard

ANT PARDAVIMO 2 flatų po 6
kambarius mūrinis nafrias po pum.
6056 So. I^afayette Ave elektra, va
nos,
porčiai, geras beismentas, 2
flatas tufičias galima tuojaua krau
stytis, raktas ant 1 flato. Kaina $6,200 00. Ant lengvų išmokėjimų.
MATiESH Sk ARANZA,
Victory 110«

KVIETKINE
ANT BRID6EP0RT0

NAUJAS MŪRINIS namas (bungalow) moderniškas, geroj 'apielinkėj arti mok^yklos ir bažnyčios, ge
ra transportacija, nepaprastai ge
> Patarnavimas
mandagiausias, < ras bargenas randasi Rrighton Parke.
!kainos žemiausios.
'\
Atsišaukite pas savininke
2C30 So. 48 Court,
Cicero, 111.

URBA FLOVVER SHOP
3324 Aubura Avenue
Telefonas Blvd. 2035

«įj

FOTOGRAFO STUDIJA
randasi puikiausiam Lietuvių cent
re Chicagoj. Biznis išdirbtas per 12
metų ir visiefcns plačiai žinomas. Jei
gu reikėtų, išmokysiu biznio. Va
žiuoju Lietuvon. Kreipkitės f
"DRAUGAS,"
2334 So. Oakley Ave.

c

Reikalauk kenutes Puritan ku
ris yra stiprus, sultingas, malt
extract. Jis duoda geriausius
rezultatus.
Niekuomet nežinosi jo geru
mo jeigu jo neišmėginsl.
l'flnii'vliik

PURITAN
Plain
Hop
Syru MALT Kxt
pas

raet
su
)
šviežiais
Syrnp
-Apyniais
AuiCM-iausios Rūšies

Juodais^ skuriniaįs minkštais viršeliais( su
kabemjs). 404 pusi. Kaina
. . . . . . $2.25.

Juodais minkštais skuriniais viršeliais ne
didelio formato. Kaina
75c.
Gi juodais kietais viršeliais. Kaina . . 50c.

VYRŲ IR MOTERŲ

RUBĮJ SIUVĖJAS \
Siuvame siutus ir O'Coatus
naujausios mados. Atliekam
darbą kogeriausia už vi
siems prieinamas kainas.
Veliame, Dožome ir At
naujiname senus.
2337 S. Leavitt Str.
Tel. Roosevelt 8988

m^

"DRAUGO" KNYGYNE,
2334 So. Oakley Ave.,
Ghicagf, 111.

I.letnris Oraborios
W14 w a8rd F1
Cicago, 111.
Patarnauja laidotuvese kuopiglausla,
'*m Reikale meldžiu at
sišaukti, o mano
darbu bualte užga
nėdinti.
TeL O o a l l i l l

S^J^^^S

i

*

Tel. Yards 1571

BUK G U D R U S
Pasiteiriauk, kol dar yra lai
ko išsirinkti gerą vietą
Marquette Manor.

PASINAUDOK PROGA
del gyvenimo puikiausiame
lietuvių distrikte Chicagoj,
kur gvvenimas bus malonus
Arti sv. Kazimiero Vienuol.
ir Marquette park, v kuris
Ims vienas iŠ gražiausių
parkų visame mieste.

MES PASTATYSIME
koki tik namą Jus norite
Marquette Manor.
Mūsų
kainos visiems prieinamos.

VVEBER & WILL1AMS

Reikalingi muzikantai varto
janti įvairius muzikos instru
mentus. Atsišaukite tuojaus:
- L. KREKŠČIUNAS,
36 W. Randolph St. Room 608
Telef. Dearborn 4664.

2516 W. 63rd str.
Telef. Republic 1932

—i

mrrmm

NORĖDAMI

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

S. L FABIONAS CO.
809 W. 35111 St. Chicago
TeL Boulevard 0611 ir 9714
PADAROM PIRKIMO IR P A R .
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ii
•
Parduodam Laivakortes. •

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
f-

'

*

*

mtamm

PA6RAŽINAM NAMUS
Maliavojame, dekoruojame,
kalsimuojame ir popieruojame
nacius,
dedame stiklus j naujus
namus.
Mes tą visą. Tamstos darbą galime
atlikti už gana prieinamą kainą —
pirmą negu duosi kitam virs pažy
mėtą darbą, atsiklauskite kainos pas
mus
Kreipkitės:
JJKIDGEPORT PAINTING
HARDWARE CO.,
3149 So. Halsted Str.
Tel Yards 7282

JOHN 6. MEZLAISKIS
Generalifi Kontraktoriui,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 24 th Street
Dl
• •Cbica^o,
• "^^.
T e l e f o n u Canal 71SS

PETRAS CIBtTLSKIS
Mailavojimo

Kootrnktoriun
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THE GEEVUM GIRL&
>j
A : W : wl"DtD HER BUMP HER
\
? • i - ^ C ^ f e S ^ 0 0 ^ h)l WEAD?-LET Sl$ 1
^ ^ l S 5 3 t * | K l S S ' l T A N MAKEITVVELI

(

Telefonas Canal 5395

S. D. LACHAWICZ
Galima gauti:

NAMAS MAINOSI ANT
BUČERNĖS
2 aukštu — 4 pagyvenimų,
randos $87 j menesj, kaina
$8,500. Savininkas priims bučernę ar grosernę už pirmą, imokėjimą kitus kaip randa.
Kreipkitės:
C. P. SUROMSKIS
3352 So. Halsted Str.

iiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiitiiii

VAINIKĖLIS
Kietais viršeUais, mažo form. Kaina 40c.
Perkant didesnį skaitliu, kainos *yra nulei
džiamos.
.

PLAYER PIANO BARGENAS
Parsiduoda 88 notų, $700 player
pianas su kabinetu, suolelis su 90
muzikos rolių, palikta krautuvėj ant
pardavimo už $135.
Priimsiu mokesčiais:
t:\H9 Milwaukee • Ave.
Klauskite Mrs. LENOCI'S piano

MAINYMUI

Plavored
Sugar

GHAS. K. VUOSAITIS

ANIOLĖLIS

PIANAS

fi

Baltais kauliniais vigeliais, vidury viršeliij yra įstatytas gražus kryžius. 464 puslapių
kaina . . . . . . .
• ••
v«.UU
.• • •

Baltais kauliniais viršeliais, nedidelio for
mato, 288 pusi. Tinkama knygute jaunimui.
Kaina
:...;
$1.75c.

3404 S. MORGAN ST.

šfamlir.

I^viejų rūšių — Plaln Puri
tan Malt E.ttnu-t 3 uncijų
apynių pakelis ir Putittui
Hop-Flavoreri Malt CTiikrinis
Byru pas.

AUKSO ALTORIUS

P.

K V I E T K I N Y f i l A
parsiduoda, geroj vietoj lietu
vių apgyventoj, biznis, geras,
parsiduoda iš priežasties li
gos.
Atsišaukite:
Boulevard 4668

Puritan
Malt

'

ANIOLAS SARGAS

Perkam,
parduodam
mainom
namus ant
farmų,
ir
farmas ant
namų, Visoikus biz
nius, bučor
nes,
grosernes, au
tomobilius
ir lotus mai
Su
reikalais .

ANT PARDAVIMO

> « » » » » * » » • » - >

i

nom
ant namų.
kreipkitės;

BIZNIS

MATEUŠAS
MESKELIUNAS

dalyvauti

Perkam,
parduodam
ir mainom
f namus, far
mas taipgi
ir visokius
biznius.
Darbą at
liekam gre
itai, pigiai
ir gerai.

[Puikiausios nusikintos kvie-J
įtkos, vestuvėms bankietams,jJ
jpagrabams vainikai ir ki[toms pramogoms.

A l A.

organizaci

ESTATE

tės:

Maldaknyges
i?

Jau pirmiaus buvo rašyta,
kad mūsų mergaitės nenori
IŠGELBĖTA MOTERIŠKE. ošsUeisti vaiiknams sporto
srityje. Tad šiame susirinki
Namuose,
3239 Lawrence me ir buvo plačiai apkalbė
ave., kilo gaisras.
Policija tas šis klausimas. Gerb. kun.
iš liepsna išgelbėjo Mrs. Lil- J. Statkus pranešė, jogėi nu
liaiv Zolilke, kuri sau ramiai pirko mergaitėms reikalingus
namuose miegojo.
įrankius žaidimui tennis, pa
žymėdamas, kad jiegu tik
PASIDARĖ GAI4.
meragitės skaitlingai organi-

P A R S I D U O D A šaučiška
Šapą.
Biznis labai perai išdirbtas. Randa
labai pigi. Parsiduoda iš priežasties
savininko nesveikatos.
_

E EA L

~liATNAlŠ~"

5-5 kambarių namas štymu
šildomas, elektros šviesa,
randos neša $160. Randasi
ant Whipple Str. arti 63čios
kaina $15,500. Cash $6000
balancas mažiau kaip randa.
REYNOLDS BROS.
38th fr Archer Ave.
Lafayette 0074

Telef. Boulevanl 9641

U TIK GAUTOS IŠ VOKIETIJOS

-

Sportas.

Nupirksi 80 akrų geriausią
farmą su gyvuliais, namais ir
visais įtaisymais kas reika
linga ant farmos.
Farma randasi labai gražio
je vietoje prie daug vandenų
ir Summer Resort. Savininkas
mainys ant miesto namo. Pri
ims už pirmą j mokėjimą biz
nį x arba lotus.
C. P. SUROMSKIS & CO. .
3352 So. Halsted Str.

REAL ESTATE
C.P. SUROMSKIS & CO.

PARDAVIMUI
NAMAI.

AR TURI SEPTYNIUS ŠIM
TtfS DOLERIŲ?
LABAI GERAS BARGENAS

Svečias.

\ '

IR
1THERE,THERE!--ISN,T ITBETTER?

TOR HEAVEN S
SAKE.LOOK!
MRGI^ANGEfS
HAVlNGAnTir

POPIERDS
KRAUTUVE

*THERE , --VOU'LLBEAlL
"RlGHT INA MINUTE'!

Nepaprastai
mnaų
bianic

-LAPIES!

auflma*
kla

rmii

aąflnlšk*

Eoat u mariam r
patamartma.

2338 So. Leavitt Street
Tel. Lafayette 4223

PLUMBING
{Kaipo lietu?ys, UeCuTiama Tlaadosl
patatnauja kno«reriaualaJ
M. YOSKA,

n

miiM*\u ii.**! \

