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MONS. SEIPEL VIS DAR
SLAUGOMAS.

Propagandai Bolševikai

KANCLIERIS PERSIKĖLE
MAŽON LIGONINĖN.

Turi Pinigų
_______________

V I E N N A , Kep. 4. (suvė
l i n t a ) . — Monsignoras Seipel, kanclieris, kuri kituomet
pašovė vienas socialistas su
tikslu nužudyti, jau tiek pa
sveiko, kad iš AViedom ligoni
nės jis persikėlė Mažojon katalikiškon slaugoj imo įstai
gon, arti Huetteldorf.
Kulipka neišimta.
Tebes
tovi atsirėmusi šalę plaučių.
Bet žaizda pilnai pagijusi.
Persikėlime kandieris atli
ko labai gerai. Gydytojai sa
ko, kad i mėnesi kanclieris
galės išnaujo imtis savo pa
reigu — vesti valstybės rei
kalus.. Bet šiandie jis tari
but atsargus. Turi sumažin
ti savo darbus ligi mažiausio
laipsnio. Kiekvienas gilesnis
mintijimas, gali pakenkti at
gauti sveikatą.
Kandieris li«*i pasveiks i r t
pasiliks rūpestingoje slniicytojų priežiūroje.
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BALKANUOSE TRUMPU LAIKU IŠLEISTA MILIONAS

DOLERIĮĮ
BALKANUS JIE SKAITO REVOLIUCIJOS
LOPŠIU
Rumunijon ir Turkijon,
SOFIA, Bulgarija,
liepos si
kilus
19. - Bolševistinės revoliuci- prašydamas pagolbos
jos propaganda Balkanuose j krizini.
jau vedama Bulgarijoje.
j Iš vienur ir iš kitur paža-

GELEŽINKELIEČIU UNIJA
UŽ LA FOLLETTE.

LIETUVOJE

Didelės Problemos Londono

Sako, nuo darbininkų jis gali DOTNAVOS TECHNIKUMAS — LIETUVOS
tikėtis paramos.
AUKŠTOJI ŽEMĖS
ŪKIO MOKYKLA.
CEDAR RAPIDS, Iowa, 1.

Konferencijoj

LONDONAS, liepos 19. — jei ateity Vokietija nepildytų
Santarvės valstybių fconferen- taikos sąlygų^ tai ji viena ga19. —.l " O r d e r of Railwav
DOfTNAVA. — Dotnavos cijoj šiandie ketvirta diena Ii bausti Vokietiją, okupuodaConductors* (tai kondukto
Žemės Fkio Technikumas duo dirbama", bet didžiųjų prob- ma jos naujus plotus,
rių unija) direktoriai vienbal
da šiemet antrąją laidą: Tech lemų negalima dar išjudinti.
siai nutarė ateinančiais rinki
Tečiaus Anglija
pažymi,
nikūmą, baigia 25 argronomai, (Tos problemos y r a :
mais remti progresyvės parti
jog gana to sava ranki avimo.
11 miškininkų ir 7 kulturtcchPaskola
Vokietijai.
jos kandidatą į prezidentus,
/Kuomet Francija apleis Ruhnikai
(kulturtechnikos sky
Amerikos
atstovas
repara
senatorių La Follette.
ro teritoriją,
tai paskui be
riaus tai bus pirmoji laida). cijų komisijoj.
Unijos prezidentas Sheppasitarimo su santarvės val
Pernykščių metų pavyzdžiu, | B a u s m ė Vokietijai už sąlv.
pard tuo'reikalu pareiškė:
stybėmis negali okupuoti Vo
Technikumas ruošia tfepos L ^ n e p j l d y m a #
"Pavieniai balsuotojai gali
mėn. 1 dieną išleistuvių iškil-j A n g l ] j a ^
^
y o k i e t i . kietijos plotų.
taip elgtis, kaip jiems tinka
Tai svarbiausios problemos,
mes, surištas su senų abituri- jai butų pilnai grąžinta Ruhma.
Bet reikia tikėtis, nmapie kurių išsprendimą nuo
Įjentų susivažiavimu, kabinetų ro teritorija.
Gi Francija
sų organizacija žymiai prisi
ir mokinių darbų paroda i r | p a 2 y r n i < k a d tegul pirmiaus monės skirstosi. .
dės savo balsais prie senatoyy
Eikspertįų planų vykinimo
vakaru.
| Vokietija sutinka vykinti eksriaus.
Dotnavos Žemės Ukio Tech L ^ p l a n u g i r g a u n a r e i k a _ ir paskolos
reikalais
bus
TAI BENT MOTERIŠKE. nkuma Ministrių Kąmnetas [ l i n g a p a 9 j k o l ^ k a i p ] l u r o « M a klausiama Vokietija. Kuo[nutarė reorganizuoti į J'.ieMi- ! p Į a m i o s e ;
. '
|met ši sutiks užtraukti pasko

| ( U ' t a V**®*? Prireikus, Bul
garijon bus pasiųsta rumunų
ir turku kariuomenės malšin
ti komunistų sukilimus.
Kaip Rumunija, taip Tur
kija Bulgarijai nėra draugin
Anglija nori gauti ameriko lą, iškils*nauja problema ,—
(JRAZ, Austrija, liepos 19.j v o « Ą ^ * W » &¥*
P**»*f<*
gos.
Bet pasižadėjo gelbėti — Čionai gyvena ypatinga' *PRQ*
nišką atstovą reparacijų ko- kur gauti paskolą. Nes ne
žerm s Ukio
šia valstybe nuo bolševizmo. moteriškė, Aurelia
Mayer.
'
Misterio pa-'misij011#
tam Vokietijos darbas ieškoti sau
B e t Francija
Treėiasis
internacionalas
paskolos, kuri ^turėtų
tqkti
Patirta, kad ji savo namuose s k i r t a k o m i « r J a ™ direktoriaus priešinga.
-.«"
—
P"-*-!Yra Priežastie,.
užlaiko ir maitina keletą t u k - | A - * < * * * » i r mokytojų J .
Francija stovi už tai, kad Franci jai.
ko Bulgariją.
I r todėl pra- j Rumunija su {Turkija he
Staučių žiurkhj.
Retkarčiais Krikščiūno ir S, Kolupailos
ėjusiais trimis mėnesiais čio-i veltui duoda pasižadėjimus,
pati atsisakydavo maisto, bet r l l o š i a 3 i a u J a i mokyklai sta- Koperaeijai remti 14,151,700, gį, gi angis savo nuodinguo
nai vedama intensyvė komu- j Jei komunistams pavyktų pa
tuto ir moksl
sius dantis turėjo
suleidusi
° P l a n u P™jek- 350,000 litų pelno.
nirtų propaganda.
Tuo lai imti savo rankosna Bulgariją, žiurkėms visuomet parupinda
tns. —
Ivo.
Rygos Komercinio Banko moteriškės kaklan.
ku virš vieno miliono dol. jau tuomet Maskvos valdžiai pa
Numatomi 3 fakultetai: ag
• Miesto autoritetai patyrę
Šiaulių skyrius 977,300, 30,Turistai pirm to ant kelio
sidarytų
atviri
keliai
ne
vien
suvartota
ir
Maskva
tam
reironomijos,
melioracijos
ir
mi
NORVEGIJOJE POLITINIS
ją iš namų perkėlė viešbutin,
400 litų pelno.
sutikę du mažu
verkiančiu
kalui nesigaili aukso. Be pi-|briautis ant Rumunijos, bet
škininkystės,
su
3
%
mokslo
KRIZIS.
gi į namais pasiuntė miestinį
Viso 202,94C510q litų, 1,510,- vaiku. Jiedu satkė, kad moti
nigų Bulgarijon Juodomis ju- ir ant Konstantinopolio.
metais
ir
3
vasaros
praktiko
žiurkių gaudytoją.
Į keletą
000 litų pelno, 667,200 1. nuo na ton pusėn aukštumon nuė
romis
šmugeliuojami
ginklai
Apnykę
komunistai
Bulgamis.
Parlamentas stovi už
dienų išnaikintos visos žiurstoliu..
jusi parinkti uogų ir negryžir
amunicija.
[
riįsj.
revoliucijos
liepsnas
Ma
.(Technikumą
manoum
likvi
prohibiciją.
Įkės, kurių butą virš keturių
jtanti.
skva iš ten tuojaus permestų
duoti
iki
1925
metu
pavasaŠaukiasi pagelbos.
tūkstančių.
Paskui «namai
Laivu statymas.
į kitas Balkanų
valstybes.
,
CHRTSTTANTA, liepos 19.
Turistai tuomet
pradėjo
riOv
o
trečio
Technikumo
kur
mai gerai išrukinti ir leista
Komunistų
vedama
propa
Kiek palaukus galėtų užsilie
—
Norvegijos parlamentui
so mokinius priimti į Aukštos "VVashingtono Valdžia iki lie teiriautis nurodytoj vietoj ir
atgal
gryžti
tai
moteriškei.
baimės psnoti visa Europa.
pos m. pradžiai suteikė apie rado moteriškės lavoną.
valdžia įdavė bilių panaikin ganda sukėlė daug
Mokyklos pirmąjį kursą.
Tai kame priežastis, kuo
ti prohibiciją. Žemesnieji ru- šiandieninei bulgarų valdžiai,
Aišku, moteriškė pakėlė ko
•Šį rudenį bus priimtas tik penkis su pusė milijonų dole
SKELBIMŲ
AGENTŲ
KONkurios
priešaky
stovi
premie
met Rumunija su Turkija ža
kompanijoms vą nuodingui kirminui ir žu
mai per tris dienas vedė dis
tai nedidelis aukštesniųjų mo rių įvairioms
FERENCIJA BAIGĖSI.
da bulgarams savo paramą.
\
kusijas. Pagaliau* 63 balsais ras Zankov.
vo.
kyklų abiturijentų skaičius, o laivų statymui.
Kad apsidrausti komunisti
Tuotarpu bolševistinė pro
LONDONAS, liepos 19.
prieš 29 nubalsuota ir toliaus
r į
Technikumą
(baigusi,ų 4
n
i
o
sukilimo,
Zanikov
kreipėpaganda
eina.
/
Čionai baigėsi skelbimų agen klasėj) priėmimo jau nebus.
palikti prohibiciją.
BARŠKANČIOS ANGIES
CHICAGO. — š i a n d i e ištų internacionale konvencija.
Bilins įduotas aukštesniems
AUKA.
dalies apsiniaukę ir kiek šil
1925
matais
konvencija
įvyks
NEVYKSTA ANGLUOS
ŠVEDIJOS KOMUNISTAI
parlamento rūmams, kurių nu
čiau; vakare pramatomas lie
LIETUVOS
AKCINIŲ
mieste Houston, Tex., S. V.ANDKRSON, S. C , liep. 19.
DARBO PARTIJAI.
SKALDOS!.
sistatymas tuo žvilgsniu neai
BANKU BALANSAI, J— Miestelio Seneca savaitinis tus.
škus.
LONDONAS, liepos 19. —
laikraštis paduoda žinią, kad
SENATORIŲ KONFE
SrrOCKIIOLMAS,
liep.
19.
Diskusijų laiku premjeras
Turimi
Lietuvos
akcinių
Didžiuma balsų Anglijos par
KURSAS.
šalimais North ir South Ca- P I N I G U
RENCIJA.
A. Berge pareiškė, kad jei — Švedijos komunistų parti
banksų 1923 metų balansai ro
lamentas atmetė darbo parti
roline valstybių sienos miško
$1.00
Lietuvos 10 litų
valdžios bilius nebus priim jai grasina susiskaldymas, I r
AYAČHINGTON, liep. 19.— do jų stovį litais:
jos valdžios Įduotą projektą
4.34
aukštumoje turistai rado ne Anglijos sterl. svarui
tas, jis su kabinetu atsistaty štai kame x>riežasti».
Čionai
konferuoja
daugiaus
Liet.
Bankas
119,337.800
ba
apdrausti neturinčius darbo
begyvą
moteriškę.
Viena Francijos 100 frankų 5.17.
dins. Nes, a n o t ' j o , prohibi
dvidešimts senatorių, progre lansas, 640^6*00 litų pelno.
Moderatinio
komun i s t u darbininkus.
ranka ji stipriai suspaudusi Italijos 100 lirų
4.26
ciją valstybėje
platina žmo
syvių kandidato La Follettfe
l
i
e
t
.
P
r
.
ir
P
r
.
B-kas
18,sparno vadas — redaktorius
Seniaus taipat parlamentas
17.95
laikė nemažą braškančią an- Šveicarijos 100 fr.
nių tarpe dorinį
supuvimą.
rėmėjų.
Gamina
planus
La
G74,900,
171,000
litų
nuostolių.
dalyvavo
internaciortaliam jau atmetė keletą
valdžios
Be to. valstybei reikalinga
Lietuvos Ukio Bankas 28,komunistų kongrese Maskvo projektų.
Tečiaus
valdžia Follette kampanijai.
subalansuoti finansus.
Tas
072,000, 83,700 litų pelno.
je.
Tenai jis labai nemalo tvirtina, kad tai visa nesvar
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiiii
Arti
Austin
ave.
ir
71
st.
\ Vjfatų galima atlikti panaiki
Liet„ Komerc. Bankas 8,niai priimtas. Trečiojo inter bus dalykai, del kurių minisrastas nužudytas jauno žmo
nus prohibiciją ir svaigiųjų
nacionalo prezidentas Zino- terių kabinetas turėtų afsista- gaus lavonas, kurs išgulėjęs 892,600, 353,100 litų pelno.
gėrynių kontrolę pavedus paLiet. Tarpt. Bankps 6^635,viov ji viešai kongrese išlojo- tvdinti.
laukuose apie dvi savaiti.
ciai valdžiai.
400, 396,200 litų nuostolių.
jo, kad jis nesitaiko prie Ma
K a ip matosi,
Norvegijoje
Liet. Kredito Bank. 6,204,skvos Įsakymų.
MILTAMS
KAINA
prohibiciją pasiliks ligi atei
Skaitykite "Drauge" 400, 62,200 litų pelno.
KELIAMA.
Parvykęs
namo
tas
vadas
nančių parlamentan rinkimų,
Real Estatų Bargenus.
Centr. Liet. £ydų Bankas
dabar
su
savo
pasekėjais
grą
kurie ivvks ateinanti rudeni.
MINNEAPOLIS, liep. 19.
P E R
Oi premieras su m miste sina suskaldyti partiją ir at
—fTomis
dienomis
pradėjo
ki
riais, matyt, atsistatydins, jei simesti nuo Maskvos tirani-•
lti kviečiams kairia.
Dėlto
JJ
parlamentas atsisako prisitai jos.
pranešta, kad ir miltai eina
kinti prie valdžios norų.
Tomis dienomis Švedijos
brangyn.
komunistai čia turės suvažia
Tai politinis manebras, kad
NORI ATNAUJINTI
vimą, kuriame tai visa bus iš
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
prisigerinti farmeriaims.
PETROGRADĄ.
kelta.
WASHINGTON, liep. 1 9 . - 1 BUENOS A I R E S , liep. 19.
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
Nuo Suhr. Valstybių ambasa-Į— Brazilijos valdžia paskelGAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
MASKVA, liepos 19. —
AREŠTUOTŲ SKAIČIUS doriaus Brazilijoje valstybėsĮbė oficialį biulętiną, kuriabanką — UKIO BANKĄ.
ANGLU LAKŪNAS
Bolševikų fvaldžia paskyrė ko
DIDESNIS.
departamentas
gavo žinių,Ime pažymima, kad federalės
ATRASTAS. *
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
misiją ir jai pavedė
ištirti,
YVASHINGTON, liep. 1 9 T - kad Brazilijos valdžia į San-Į kariuomenės vedamos operair doleriais: perlaidomis, čekiais-drafkaip brangiai atsieitų atnau
TOT^YO, liepos 19. — P r a  Vietos policija miesto komisi-| tos pasiuntė daugiau 3 000 ka ei jos Sao Paulo apirubėje tu
tais ir telegrama.
jinti apleistą, apgriautą- ir
gaišęs ariglų lakūnas, armijos onierianis įdavė raportą, ku riuomenės, kuri
pastatyta ri 'pavykimo,.
"DRAUGAS,", PUBL. CO.,
purviną Petrogradą (bolševi
majoras MacLaren, japouų riame pažymima, kad praei Sao Paulo frontan.
Be toy dar sakoma, kad fe2334 So. Oakley Avenue
Chicago, UI.
kai tą miestą vadina Lenin
karo laivo rastas vienoj už tais fiskaliniais metais už pro
Anot depešos, 15,000 fede deralė kariuomenė Sao Paulo
gradu).
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. v a i .
lajoj bepliuduruojąs savo hy- hibicijos įstatymo^ peržengmą ralės kariuomenės šiandie ap miesto dalį jau užėmusi ir
Komisija raportavo,
kad
Sekmadieniais uždaryta.
droplane. Lėktuvas, mat, su areštuota 13,955 asmenys, ar- siaučia Sao Paulo miestą ir palengva
stumiasi pirmyn.
tam tikslui reikalinga ma
iiiiiiiiiiiiiiifiiiiiffiiiiiiniiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiitiiiiiinni
gedo, tad turėjo nusileisti jū ba 1,207 daugaus už pirmbu-jjcai-kurios laksto dalys bom •Sukilėlių eilės tirpsta
kaip
žiausia 26 -silkinai auksinių
ron.
[sniegas pavasarį.
barduojamos.
vusius metus.
rublių.
Treėiasis
internacionalas
Maskvoje balandžio mėn. iš
sprendė, kad jei bolševistinės
i evoliucijos propaganda ne
pavyko Vokietijoj! tai beliko
proga pasaulio
revoliuciją
pradėti Balkanuose.
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Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

PINIGU

Brazilijos Revoliucionieriams
Nuolat Eina Blogyn
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mokinio.
—- Į kiaulę. —
— Kaip tai? Kų niekus plo*
Pataikė.
Pi. —
— Ar mokV — Mama man nuolat sako,
^laukiott Ei kad savo išvaizda panešu
sim maudy kiaulei. ~
Ginčas.
tis. Puikiai 13edievis: .— Meluoja kata
likai, buk Jėva sutverta iš A.
moku. domo šonkaulio: žiūrėk, ar aš
- O kur mokinaisi! nevisus šonkaulius turiu? —
- Smėlyse. Katalikas: — Bet tu ne AMokykloj.
- Ar žemė stovi, ar sukasi t domas. —
— Tai kas? —
- Sukasi. — Tu Adomo šonkaujius
- Iš kur žinai! —
- Pons mokytojas tai sa suskaityk, o paskui tvirtink. — Bet ai —visus šonkau
kei. —
lius turiu. —
Pažangus.
— Gana jau gana- Sulyg
Petraikiuos "pažangus" mo tavo mokslu tai berankio tė
kytojas mokina vaikus, kad vo sunūs turėtų ir-gi būti
žmogus paeina iš bezdžionkos beraukis. Kur tu tų matei?
ir yra jai labai panašus.
Pats viena akia žlibas, o ta
— Į kų tu panašus? * į vo vaikučiai nėr akli. Gal-'
staiga kreipiasi prie vien& vok, kų sakai.—

m

a

prisirengti, nes pakvietimas rikos Universitetu atstovams
] jiems buvo įteiktas kuone tų puikiausia lotymj kalba.
I pačių dieną, bet visi atliko sa«
Pabaigus brangiam svečiui
Vakar šiuo klausimu buvo rašyta sarišyje su laisvamanių
i v o dalį puikiai. Dainavo p-nia lalbėti, visi v$l sustojo pa
tima kasdieną iiakynu nedeldieniiii Rakauskienė, p. Bamanaus . • taigdami jo k.Mbų nepaliau spaudos demagogija. Dabar-gi tuom pačiu klausimu pravartu
pakalbėti visai atskirai nuo partines agitacijos.
Metama
$8.00 kas, p. K. Sabonis. Smuiku į- jamais delnų ui bumais.
SVETIMŠALIAI IR SVETIMTAUČIAI.
Pvmi Meto,
15.00 j spudingai pagrieže p-nia Sa- Išsiskirstėme volai, bet laOi *»wnumer»tą noktai Ūkais*. L*i- bonienė. Užbaigė niuzikaie x\\ pražiamę u^e šis vaka
v Svetimšaliais vadinama svetimų kraštų piliečius. Tokių
c u tfcjutosi amo aftrasymo dienos,
oe auo Naujų Meto. Norint permai programa p-nia Saurienė. A- ras parodė, "kad mus brangi svetimų kraštų piliečių Lietuvoje yra virš 7,000 ir Klaipėdos
nyti adreei* mada reikia priains- komptaniavo p. Sauris ir p- name mokslo vyrus, brangi* terašte gal apie 3,000. Tad išviso tarp 10 ir 11 tūkstančių, kas
4 ir etnaa adresas. Pinigai garisn- nia Spring. Svečiai neivieno m.me mūsų tau* r, a pavietą, ir sudaro apie puse nuošimčio visų Lietuvos gyventojų.
«ai tinsti isperkant krasoje ar exSvetimtaučiais vadinama tos pačios valstybės piliečius ku
preeo "Moaey Order" arba įdedant artisto nepaleido neprivertę einame prie to, kad Lietuva
otxu*u» i registruota loiska.
antru kartu pasirodyti.
nebužilgo turės atsistoti vie rie yra kitos tautybės. Taip, Lietuvoje svetimtaučiais vadi
Užsibaigus programui pa noje iš pirmųjų.vietų savo ap nami visi nelietuviškos kilmes Lietuvos piliečiai: žydai, len
DRAUGAS PUB. GO.
kai, rusai, vokiečiai, latviai ir daug kitų. Svetimtaučių Lie
kilo gerb. Rektorius kalbėti švietimų skaičiumi.
1334 So. Oakley Avenue
ir visi svečiai ,kaip vienas,
Kuone visi svečiai buvo tuvoje yra netoli 400,000 arba apie 18 nuošimčių visų Lietu
Chicago, Illinois.
niekieno neraginami, pakilo žmonės katalikai. Iš tų, kurie vos (su Klaipėda) Respublikos gyventojų. Jų tarpe daurel Roosevelt 7791
jį pagerbdami ir gausiu delnų šaukia apie mokslo ir dailės giausia yra Šydų - 155,000; vokiečių apie 90,000; lenkų 65,000;
plojimu sveikindami.
nepartyvumą, neatsilankė ma rusų 50,000; latvių 15,000; gudų 4,500; totorių 1,000; čigonų
ISTORINES
Stebėtinas
dalykas, kad žne nei vieno, nors buvo kvie arti 300; karaimų 150. Kitų tautybių Lietuvos piliečių 1923
kuone visi didieji žmonės bu sti. Nebuvo nei iš "N-nų" so« m. statistika rodo labai nedaug, būtent: estų 46, ukrainiečių
IŠKILMES
vo mažo augumo. Aleksandras cialistų štabo, nei iš tauti 43, francuaų 20, čekų 19, anglų 11, švedų 7, suomių 6, vengrų
ninkų "Varpo". Keletas net 6, grasinu 6, armėnų 4, grekų 3, rumunų 3, turkų 3, danų 2,
Didysis,
Napoleonas
Didy
Lietuvos Universiteto Rek.
sis, ir mūsų Vytautas Didysis pasižadėjusių būti neatvyko. serbų 2.
toriaus, kun. prof. P. Bučio
10 tūkstančių svetimšalių, kurie turi "Lietuvoje tik eko
pasižymėjo nedideliu augu Bet apsėjome ir be jų. Tik
pagerbimo banketas, įvykęs
mu. Jkįan tas prisiminė, kuo dar sykį pastebėjome, kad nominių teisių, bet neturi politinių teisių ir kultūrinės autono
liepos 17 d. kaip teisingai pamet atsistojo kalbėti gerb. kairiųjų tarpe yra labai maža* mijos, nesudaro Lietuvai jokių didesnių keblumų.
žymėjo Lietuvos Konsulas p.
Svetimtaučiai nesudarą nei kelių tūkstančių Lietuvos
Rektorius.
Kūno žemumai skaičius žmonių tikrai plačių
Žadeikis, buvo istorinis ban
piliečių, žinoma, negali lošti Valstybes politikoje jokios rolės. carija? čia svetimšalių svečių kartais esti net iki 500,000, t.
nieko nereiškia. Kun, prof. pažiūrų.
ketas, kokio Chicago dar ne
Tokie yra mūsų totoriai, čigonai, karaimai ir kiti Latviai ir y. virš 10 nuošimčių visų gyventojų. Prancijoj tankiai esti
Bučys yra tikrai didelis žmo
buvo turėjusi.
gudai turi svarbos Lietuvos politikoje, bet ne tiek del savo 1 nulionaa-svetimšalių, t. y. apie 2% nuošimčio jos gyv.
gus dėlto, kad jame greta di
Rengtas paskubomis ir be
Lietuva nėra turizmo kraštas. Vienok ji guli ant didelio
skaitlingumo, kiek del betarpės Lietuvos kaimynystės su Lat
delio mokslo, didelio įgimto
didelio triukšmo, banketas pa
vija ir Gudija. Kai Lietuva atgaus savo sienas sulig Maskvos ir plataus vieškelio tarp Rytų ir Vakarų. Kas norės trum
proto ir didelių droybių su
siseke visais žvilgsniais. Bran
sutarties (liepos 12,1920), tai gudų Lietuvoje bus apie 700,000 piausiu keliu iš Berlino, Paryžiaus ar Londono pasiekti Petro
sijungia didelis krikščioniš Kiršina franeuzus.
gus amerikiečiams gerb. Rek
ir jų klausimas virs pirmaeiliu. Tuomet reikės jiems duoti gradą. Ryff% ar Maskvą, tas turės važiuoti per Kauną. Jeigu
kas, neveidmainingas nusiže
Vokiątijos generolai, nega plati politinė ir kultūrinė autonomija visame krašte į Rytus dabar Lietuvoje tėra tik 10 tūkstančių svetimšalių, tai labiau,
toriaus asmuo sutraukė dvi
minimas.
lėdami kitaip įskpudyti fran ir į Pietus nuo Vilniaus su sostine, gal but, Gardine.
gubai didesnį svečių skai
sia dėlto, kad sugriauta Rusija neturi kuomi pirkliauti su Va
čių, negu buvo tikėtasi, taip, Gerb. Rektorius pažymėjo, euzams, rašo laikraščiuosna
žydai svarbus savo skaitliumi ir turtais. Jie visuomet karų Europa. Rusijai praturtėjus, tolimesnėje ateity galima tikad reikėjo pakeisti užsaky kad jis esąs tik vienas iš 130 straipsnius, peikdami francu Lietuvos Seime turės nuo 3 iki 7 atstovų. Vokiečiai, lenkai kėties Lietuvoje 40,000 - 60,000 svetimšalių trumpesniam ar
tąją salę į didesnę. Gabus p. Universiteto profesorių. Vi zų kareivius. Fraricijai pyka ir rusai Lietuvai pavojingi ne tiek del jų skaitliaus, kiek del ilgesniam laikui pas mus apsigyvenusių. Bandysi jų neįsilei
adv. B. Mastausko vakarui sus kalbų nuoširdžius išsi ta, ypač ant gen. von Lieber 3 didelių valstybių, kurios niekuomet neatsisakys pasinaudo sti, tai turėsi daug nesusipratimų su kaimynais, sumažinsi pre
vadovavimas, gražios kalbos, reiškimus aiškino svečių šir t'o.
ti savo vientaučiais, kad turėjus Lietuvoje kuodidžlausios kybą ir tranzitą,, neteksi žymios dalies pelno. Tad šito žings
dar gražesnė muzikalė pro dies gerumu. Dėkojo nuošir
nio nedaro nei viena valstybe, nes nėra žioplių save skriaus
įtakos arba net pavergus mūsų šalį.
Nekantrus.
grama paliko neišdildoma įs džiai už linkėjimus ir suteik
ti. Tad svetimšaliai verta įsileisti, tik reikia kartu gudriai
Bekersfield,
Col.
Negras
K.
TEISINGUMAS
PIRM
VISKO.
ta dovanų lietuviams moks
pūdžio.
suredaguoti nuosavybės pirkimo ir pilietybės įgyjimo įstaty
Handy,
buvo
kaltinamas
teis
Kokių
tautybių
ar
tikybų
mūsų
Respublikos
mažumom
mai, kad nepiliečiai negalėtų išpirkti mūsų žemių ir kad pa
Vakaras prasidėjo d vai. v. leiviams; pažymėjo, kad ir į
me.
Nesulaukdamas
prisie
butų,
vistiek
reikia
joms
duoti
kuoplaciausių
laisvę,
lygias
vojingi gaivalai negalėtų tapti Lietuvos piliečiais.
Federacijos dvasios vadui, tų bažnyčią, kurion bus įtai
kusiųjų
teisėjų
ištarmės,
pato
teisės
ir
kultūrinę
autonomiją,
šiandien
daugelis
laisvę
myliu,
gerb. kun. Dr. Ig. Česaičiui su sytas šv. Sakramentui taberKURIE PAVOJINGI IR KURIE NE?
čių lietuvių tiesiog didžiuojasi ir džiaugiasi savo Respublika,
prisipažino prie kaltės.
nakulum,
lankosi
Universite
kalbėjus maldą. Svečių tarpe
kuri laisvumu ir teisingumu toli pralenkia tokias garsias
Šitame klausime reikia laikyties šio principo: pavojingi
Ukrainoj maliarija.
matėsi be visiems pažįstamų to studentai.
šalis, kaip Jungtinės Valstybės, Anglija ir Francija. Ne- Lietuvai tie svetimšaliai kurių labai daug ir kurie atvyksta
lietuvių Chicagos veikėjų, tri
Vienkart pasidalino džiaug- Jš Charjpvo ; praneša^ kad.
*v5i£7~* flrįslamc lietuviui atimti šito sveiko pasididžiavimo. Tikrai iš didžiųjų kaimyningų valstybių. Nors prekyba- su Vokie
jų Universitetų atstovai. Bu sminga žinia, kad Lietuvos Ukrainoje^siau&'tf ma'
i laisvas žmogus yra tik tas, kurs moka ir kitų laisvę pa tija, Lenkija ir Rusija, ir kartu šitų valstybių tranzitas, Lietu
vo atvykę Loyolos Universite Universitetas, nors sunkiomis Per 5 mėnesius
gerbti. Tiesa, mūsų jaunoji laisvė ir tvarka dar netobula. Vie vai yra pelninga, vienok šitų kraštų kultūrinė įtaka gali at
to rektorius, kun. Dr. William aplinkybėmis įsikūręs auga 400,000 įmonių. Daugiausiai
nok neimkime pavyzdžių iš militaristinių ir imperialistinių nešti Lietuvai liūdnų pasekmių. Ir šis pavojus dar labiau
Agnew, De Paul Universiteto sparčiai, Valstybes ir visuo serga Dono baseino kasyklose.
valstybių. Eikime pirmyn, ne atgal, šituo ažtvilgiu žydų pa padidėja, nes kaimynų interesai Lietuvoje visuomet bus di
rektorius, kun, Dr. Tbomas menės remiamas visomis pa
rašų murzintojai yra nerimti vaikezai ir atžagareiviai, nors deli ir visuomet jų žymus skaitliai Lietuvon atvyks. Tai vi
Studentų vargai
Levan ir Notre Danie Univer jėgomis. Ir jau šiandienų jia
Vokietijoje
svetimšaliams jie ir vadinasi karščiausiais tautininkais ar "fašistais". Tik sai natūralu, šitam kaimynų užplūdimui sumažinti, reikėtų
siteto atstovas, kun. prof. Dr. išgijo pripažinimų kitų Uni
versitetų kuone visose šalyse. studentams sunku gyventi, teisinga krikščioniška politika prives visus Lietuvos pilie lietuviams turėti labai daug gerų komercijos mokyklų, ku
WiUiam Carey.
nes nuo jų ima 10 nuošimčių čius prie sutarimo valstybės darbuose. Gi pamėgdžiojimas rios užaugintų didelį lietuvių komersantų luomą, mokantį
Visi trys Universitetų at Jau užmėgsti ryšiai ir su Ita
nuo visų jų j eigų. Studentams j lenkų ar rusų tik pažemins ir nusilpnins mūsų Tėvynę.
keletą reikalingų kalbų. Tuomet į daugelį tarpininkų vietų
stovai kalbėjo angliškai, rei lija ir su Vokietija ir su
tokia dešimtinė atiduoti yra
įsispraustų lietuviai ir tuomi sumažintų Lietuvoj svetimšalių
AR ĮSILEISTI SVETIMŠALIUS?
kšdami savo pagarbą mūsų Francuzija, neskaitant arti
labai sunki našta.
Nors Lietuvos valdžia ir labai norėtų svetimšalių į važia skaitlių.
gerbiamam kun. Prof. Bučiui, mesnių Pa balti jos kaimynų.
Mažųjų Baltijos kaimynų ir tolimesniųjų valstybių pi
vimų sutrukdyti, vistiek tai nepavyktų. Lietuva juk nėra
reikšdami linkėjimų Lietu O šiandieną tie ryšiai sustip Norėta karo sandėlius
sunaikinti.
tokia izoliuota šalis, kaip Australija ar Madagaskaras. Juk liečiai Lietuvai nepavojingi, nes jų nedaug Lietuvon priva
vos Universitetui ir Lietuvių rėjo atsilankius ir Amerikos
Lvovo arsenaluose surasta net tokios palyginamai izoliuotos valstybės, kaip Norvegija žiuoja ir jie neturi tokių viešpatavimo tendencijų, kuriomis
Tautos apšvietai. Jų kalba ir Universitetų atstovams.
Prieš savo lietuviška kalba, pragarinė ekspliozijos maši ir Danija turi savo gyventojų tarpe iki 2 ar 3 nuošimčių gyvena mušu didieji kaimynai.
pats jų atsilankymas lietu
svetimšalių. O kų kalbėti apie tokią, turizmo žemę kaip švei- i
K. P.
viams turi didelės reikšmės. gerb. Rektorius atsakė Amc- na. Išvengta katasrofos.
Jaunas, po pusantro šimto
kad sužinojus, kieno čia buvęs tas balsas.
Stud. A. Rubikas.
berniukų, jis labai nusigando. Vaiko veidas buvo smar.
metų atgimęs Lietuvos Uni
Nepažįstamasis buvo žemo stogo malonaus veido, vy
kia:. paraudęs, akys žibėjo kaip žėrinčios anglys, duslus
versitetas, susilaukia kaskart
ras, neturtingai, bet švariai apsitaisęs. Jo žvalios akys tuoj
kriokimas buvo girdėt jam kvėpuojant. Kiek laiko žiu
skaitlingesnio pripažinimo. O
pastebėjo veidu sniege gulinti, nusilpusį berniuką. Čia gai
rėjo šeimininkas į Ilgos suimtąjį; jis nežinojo kuo pagel
(Vertimas)
mūsų vyriausios mokslo įstai
bėt ligoniui, bet jo malonus veidas buvo giliai susirūpinęs.
lestingai pakėlė jis nuo žemės mažąjį, keliauninką ir nu
Vienų nepaprastai šaltų 1709 metų žiemos dienų ėjo
gos pripažinimas yra taip pat
i
Kiek palaukęs, jis tart:
nešė į savo namų, geriau sakant, į didžiulę virtuvę, vie
-didelės reikšmės, kaip ir po
14-kos metų berniukas, vardu Valentinas Duvalis, šiau
nintelį to namo kambarį, kurio išvaizda buvo gan vargin
"TU sergi, vaikuti, sunkiai sergi, ir, jei aš neklystu,
litinis Lietuvos nepriklauso
rinėje Francijoje mažu, du miesteliu jungiančiu, keleliu.
ga. Vietoj grindų buvo kietai subukuota žemė; stalas,
ar tik nebus tau rauplės; aš jas ne kartų esu matęs - jos
mybės pripažinimas.
Kartkartėmis dėjo jis rankų sau prie kaktos. Veidas jo
suolai, lova ir sena rusva indauja bebuvo to kambario j
taip prasideda. Gal tu jomis ir mirsi, vis tik aš kaipo krik
Iš lietuvių kalbėjo Lietuvo?
buvo išblyškęs ir nuliūdęs, o drapanos rodė, jog jis nebe
rakandai* Ugnavietėje dar buvo žarijų, ir jų maloni šilima
ščionis negaliu tavęs mest laukan, ir esu pasirįžęs iš savo
Konsulas p. P. Žadeikis, mo
turėjo motutės. Ir tikrai, Valentinas buvo našlaitis. Jis
pusės atlikt visa, kas galima, nors ir ne kažin - kiek su
•tuoj atgaivino kuonepastyrusį kūdikį, kuriam -malonusis !
terų vardu p-nia A. Nausėdie
jau treji metai kaip pats užsidirbdavo sau duonai, ir jam
gebu. Pats aš neturtingas žmogus ir mano šeima ne kas*
vyras pasiūlė lėkštę šiltos sriubos..
nė,
"Draugo" redaktorius,
nebuvo lengva tais karo laikais, kuomet rytinėse Francidien sočiai valgo. Bet gerasis Dievas mūsų neapleis, Jam
Šnekus, kaip tikri franeuzai, bėrė juodu žodžius
Dr. K. Pakštas, Katalikų Fe
jos provincijose daug kas badu mu*.
nieko nėra negalime. Dabar lukterk trupučiukų, reik šis
vienas po kito, lig tiktai berniukas kiek atsigavo, ir jo,
deracijos vardu kun. B. BumTrumpa žiemos diena jau ėjo vakarop. Vargšas ber
tas daryt", ir jis išėjo iš avidės.
prieš tai išblyškę, veidai, pasakojantis apie savo liūdnus
£as, o taip pat adv. p. Bračuniukas, suvargęs ir nuilsęs, ėjo vos bepavilkdamas koja3
Neilgai trukus, atsinešė jis porų ar tris apiplyšusius,
nutikimus, vis labiau kaito ir raudonavo. J6 vaišintojas
tfs. Ypatingai jautri ir nuo
tarp augštų sniego pusnių abipus kelio. Pagaliau, lėtai ir
bet švarius ir minkštus lovų užtiesalus. Dabar, p] arau>ę=>
žiurėjo į jį kiek susimųstęs.
širdi kalba buvo p-nios Nau
neaiškiai, pradėjo jis kaž-kų kalbėt," tarytum sapnuoda
1
pakretalus, pridėjo jis į tų vietų avižinių šiaudų ir, tokiu
'Žinai kų, mano vaikuti", pratarė jis pagaliau,
sėdienės ir Dr. K. Pakšto.
mas: "Šiandien šeštų diena, kaip aš keliauju, kaip kai
būdu priruošęs berniukui patalų, nutaisė jį, suvyniojo už
"man atrodo, kad tu nepaiegsi šįvakar toliau keliaut. Kas
Nuo Federacijos gerb. prof.
muose darbo ieškau, ir niekas manęs nepriima. Ak, mano
tiesalais, paguldė ir, dar iš viršaus apdėjęs šiaudais, at
žino, ar tau nefms tik kokia liga prisimetus, maniiaž-ko
gaiva gali sprogti! Mano Dieve, kaip aš toliau ištesėsiu?"
Bučiui tapo įteikta dovana -*
nešė tyro vandens, peržegnojo ir paliko vienui vienų.
del taip atrodo, čia aš negaliu pasiūlyt tau nakvynės, nes,
$2,000.00.- Iš tų - $400.00 skU
Tuo tarpu dfcugus apsiniaukė, po kiek pradėjo lakiot
Bet mirtis neatėjo, nors Valentinas tikra; buvo susir*
kaip pats matai, virtuvė - visas mūsų padėjimas. Jei su
riami kun. Bučio valdomos
snaigės, vėjas nebeputė, bet šaltis dar padidėjo. Gyventojų
gęs rauplėmis, tais laikais dažniausia nepagydoma liga,
tiktumei pernakvot avidėje, mielu noru tave priimčiau,
Kaune bažnyčios reikalams,
arti nebuvo. Vienintelis gyvastis toj beribėj, plačioj lygu
o ten tau nebūtų šalta".
Priešingai, savotiškas būdas, kuriuo jia buvo slaugomas,
būtent Sv. Sakramento tabermoj, bebuvo berniukas ir keletas juodvarnių, kurie augštai
avidės šilima ir, gali but, pilnas avių prakaito oras jam
Berniukas sutiko su šeimininko pasiūlymu ir pasisku
nakurum įsigyti, o $1,600.00
ore, ties jo galva, suko ratu, nemaloniai kruųksėdami,
bino padėkot, bet tuo tarpu jam ėmė darytis kaz-kas ne
taip gausiai varė prakaij^, kad net išbėrimų tžymiai pa
neturitngiems Lietuvos moks
tarsi nelaimę skelbė.
paprasta: jis nė kiek neabejojo, kad (žarijos. ugnavietėje,
greitino. Vis tik berniukas buvo sunkiai ligos suimtas, ir
leiviams šelpti, gerb. kun. pro
Praėjo dar kiek laiko, berniukas vos bepaslįnko pir
šeimininkas ir visa virtuvė sukos ratu aplink jį.
ištisas dienas net savaites išgulėdavo beveik be žado. Per
fesoriaus nuožiūra.
myn. Jau buvo vakaras. Kiek stabtelėjęs, jis vėl pridėjo
visų tų gan nemalonų laikų Šeimininkas berniukui tiek be*
Šiltoje avidėje jis tuoj įmigo, bet jį ėmė krėst dru
Tarp kalbų įvairino laikų
rankų sau prie gaivos ir, skausmingai riktelėjęs, krito že
patarnaudavo, jog atnešdavo jam kasdien po du puoduku:
gys, ir jis pakirdo dar toli prieš auštant. Ilgai dar nebuvo
t r kėlė jausmus gražiai parų*
mėn, kaip koks negyvas daiktas.
^
matyt brėkštant pro murzinus mažus langus. Jam nepapvienų su vandeniu, kitų su skysta miltų putra, O kad pu
pinta ir išpildyta muzikalė
Bet dabar balsas jo buvo išgirstas, mat netoliese tam
rkstaį smarkiai skaudėjo galvų ir visus sąnarius.
tra ilgiau girta išbūtų, puodukas būdavo šalit ligonio gai
programa. Nors artistams ne
sumoje butą namo, kurio žemos durys prasivėrė, ir jpm
vos įkasamas kiek j mėšlus.
Kai rytų devintų valandų atėjo savininkas, pamatęs
buvo ducta užtektinai laiko
pasirodė įmogus. Kiek apsidairęs, priėjo jii iki pat kelio,
UETTJVHJ KATALIKŲ
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tams daro, buk Ciceriečiai -- KATALIKŲ KONGRESO ATIDARYMAS.
Tą, darbą atliks šio kongre katalikją draugijų^ nuo seserų kų G. Valdybos "vardu; kan,
West Pullmanieciams kokį tai
so išeinantysis almanachas. kazimierieČių ir nuo' Ameri Stakaųskas — Blaivybės it
"physically" grasinimą, žadė
Jau iš vakaro eina gyva iš dabarykščią nuo bado išblyš- Baigęs kalbą C. V. pirm>, kun. kos lietuvių Romos katalikų 6v. Vincento a Paulio Dr-jos*
ję. Jeigu Cicerieeiai norėti)
provincijos atvykusių narių kusią, iškankinta Rusiją. Pa- Mieleška kongresui pasiūlė iš federacijos. Žodžiu sveikino vardu; kun. Draugelis - Ma
Veda PETRAUSKAS
"pnysicalJy" pliekti tai jiems
ir svečių registracija, butų našia ateitis laukia ir tų faa- rinkti garbės prezidiuman Jo kongresą: p. Mikšys — Uki- rijonų vienuolyno, "Žiburo'*
nebūtų reikėję į Chicagos Vy
skirstymas ir t. t. Kongreso štų, kuriuose kada nors so- Ekscelenciją Apaštališkojo so ninku S-gos varru; kun. Juod dr-jos, Šv. Trejybės brolijos
ŽAIDIMAI ŠIANDIE.
čių Apskričio atletus prisidė
dieną iš paties ryto vis plau- cializmas įsigalės, kaip ir sto atstovą are. Zechini ir Jo valkis - Latvijps katalikų ir Marijampolės katalikų drŠeštadienyje.
ti. "Physically " muštis jie
Eksc. Žemaičių, vyskupą Ka vardu; kun. Dambrauskas -, jų vardu; Dr. Januškevičius
kia
daugiau
ir
daugiau
daly
masonerija.
Socializmas
pir
Brigbton Pajkas su Cicero ant gatvių kampų butų galė
revičių. Į prezidiumą kongte- šv. Kazimiero draugijos var - Kėdainių apskr. katalikų
vių.
9
valandą,
įvyksta
iškil
moje
eilėje
nusistatęs
griauti
Cioeroje 50 Ave. ir 12 St. 3:30 ję. Jie nebūtų Vyčiais ir nesui vesti pasiūlė pirmininku du; D-ras Karvelis - krikščio veikimo centro skyriaus var
mingos
pamaldos
Katedros
Ba
bažnyčia,
tikėjime
ir
tik
to.
P. M.
galėtų būti nes Vyčiai toldij
zilikoje. Žmonių veik pilna I imi eiti kitų savo programga j p Eks. vyskupą Skvirecką, ir nių demokratų partijos centro du.
kurie "physically" nori pal
ponus Ro komiteto vardu; Rygos arciŽAIDIMAI RYTOJ. tis nepriima. Base ballininkat bažnyčia, kaip šventadienį. punktų vykinti. Jo tarptauti vice-pirmininkais
maną ir Šilingą. Suvažiavimas vyskupo vardu jo atstovas Kiek vėliau prisiųsta pas
Ateina
pamaldų
klausyti
Val
nė
padėtis
dabar
yra
žymiai
Sekmadienyje.
turi tam tikra komisija, kuri
gyvu delnų plojimu karštai kun. Kubilinskas; kun. Ste veikinimo telegrama dar iš
stybes
prezidentas
p.
Stul
sustiprėjusi.
Mes
savo
krašte
Cicero su Bridgeportu, Mark nesusipratimams iškilus (jei
Liepojos tenykščių katalikų
ponaitis
Seinų
Kuriįos
ir
pritarė
pasiūlymui.
Paskir-1
ginskis,
Jo
Ekscelencija
Apas
irgi turime nemenkų socialis
White Sąuare 3:30 P. M.
organizacijų vardu. Visi svei
gu kokių butų) i jj> turi tei
tieji
užėmė
skirtas
vietas.
Kon
Marijampolės
pavasarininkų
tališkojo
Sosto
Atttovas
aro,.
tų
sukvailintą,
visuomenę.
North Side su Dievo Ap- sės kreiptis, ir kaip komisija
kinimai buvo kongreso karš
greso
pirmininkas
vyskupas
;
Ceochini,
vyskupas
Karevi
v a r d u ; p. Galdikienė - MoteKeiki'a
tad
rimtai
Šiam
IV
ka
veizdos.
tu delnų plojimu priimti. Po
nusprendžia, taip esti. West
Skvirecfcas
kreipėsi,
pirma
lieį
^
katalikų
Dr-jos
vardu;
pj.
čius,
vyskupas
Skvireckas
ir
talikų
kongresui
kalbama
Pullman su Town of Lake, Pullmaniečių korespondentui
sėdžio gale gerb. pirm. pasiū
daug kitų aukštij valdžios ir šiais dalykais susirūpinti, rei- tuviškai, paskui lotyniškai } Beržinskas ~ Šv. Juozapo DrTown of Lake.
tas vertėjo atsiminti.
visuomenės žymių kataliki. kia ieškoti tinkamų priemonių Apaštališkojo Sosto atstovą j o s vardu; p. Virkutienė - lė priimti numatytame sąs
Brighton Parkas su Kosesu
tate: mandatų, informacijų i p
As pats buvau kaip gemą
veikėjų.
Iškilsakytiesiems
priešams
atrempasveikinimu,
^dėkodamas
Vaikelio
Jėzaus
Dr-jos
vard«;
landu, Palmer Parke.
am
k a d š i a m e 1 V m u s u ka
lošė West Pullman ir Cicero. organizacijų
redakcinės komisijos kiekviep.
Jočys
Darbo
Federaci
ti.
Šios
kovos
galingiausia
i)
>
"
Umpire, kas gema supranta, mingas Mišias laiko kun. Ale. rankis yra spauda, bet, kaip taliką kongrese teikėsi daly- jos vardu; tėvas Pranciškus na iš septyneto žmonių, ką
IŠ 18-TOS KOLONIJOS.
tikrai teisinga nusprendimus kna. Po šv. Mišių knogresul tyčia, ji yra daugiausia priev Į ™uti, tuo sustiprindamas mu - Lietuvos tretininkų vardu; kongresas irgi vienu balsui
davė. Jau ir iš to galima sprę. tinkamą pamokslą pasako Že sininkų rankose. Dar prime- s * katalikiškąją opiniją. Pir- prof. Dovydaitis - Lietuvių priėmė. Po to daroma pietį
Liepos 13 d. L. V. 4 kp. tu. s t i > k a d k a d a j a i s W e s t
maičių vysk. Karevičius. Po
M
nant įvairių tikybiniu c t o - nuninkui pasiūlius, priimama'Katalikų Mokytojų vardu; pertrauka kitas posėdis įvykrėjo rungtynes su Brighton man ie<-iai antrą umpire atsl- to giedama Veni Creator ir
šv. Tėvui sveikinimo telegra stud. Grinius - Pavasarinin- sta 4 vai. po pietų.
Parku Palmer Parke. 4 kp. lai sakėte, po to Ciceros V. tv- Apaštališkojo sosto atstovas mų, bedievybės po karo su
ma ir pakviečiama sekretoTtr
are. Ceochini teikia visuotini terštoje ir sunkioje atmosfemejo, turėdama 8 išbėginius lrias
dauoį
giau ruris gavo i>
palaiminimą. Tuo pamaldos roję sėkmingą plėtotę - įsigy- nais: stud. Gineityte, stud
prieš Brighton Parko* 7.
iiHiJiiiiiiBittiiiiiimaiiiiiiiiiiiiBiiiiiiiiiiiiattiiiiiiii
daugiau strike out padarė, ne
Kazys Barkauskas ir p. Delisime
vieni
pilną
mūsų
dabar
Rungtynes buvo vienas iš gu pirman kad turėjo. Mūsų baigiamos ir visi skuba i Kon
ninkaitis. Toliau eina kongregresui skirtą Tilmanso salę, tinės padėties vaizdą. Mūsų
smarkiausių šiame sezone L.
pičeris tai bent tam. Jus pa- ^ n y a l p r a s i d e d a p ^ d i s . priešai stengiasi mus & visur ; so rašto ir žodžiu sveikini
V. Lygoje, nes iki pat galo tys žinote, nes toje gemoje 23
mai. Skaitomos prisiųstos te
nieks negalėjo žinoti, kas lai* Strike out padarė. O kiek ju* Pradžioje 12 vai. Katalikų i išstumti, bet atkaklus mūsų
legramos kongresui sveikinti
mės. Bet visą darbą atliko siekis f Umpire kitaip nuspre Veikimo Centro pirmininkas veikimas duoda jiems pergali
APLANKYTI GIMINES LIETUVOJE
s
įfc Romos, nuo Seinų vyskupo
kuogeriausiai Pranas Laury sti negalėjo, kaip tik toisim Seimo narys kun. Mieleška mų smūgių. Ar ir ateity taip
Karoso ir Seimo pirmininko
naitis i kp. svaidininkas, me gai, nes jis, kaip Ciceros taip krikščionių dalyvių - Garbė seksis, čia pareis nuo gerbia
Visi turinti pirmus Amerikos popierus ir be po- Jg
kan.
Staugaičio,
nuo
Eržvilko
m pien| galite važiuoti Lietuvon ant metų ir daugiau
tikas. Pats metikas savo kuo ir \Vest Pullmano tokis pats Jėzui Kristui - pasveikinimu mosios katalikų visuomenes ir
s ir pagryžti atgal. Ta teisę duoda naujas Imigracipai pagelbėjo laimėti, nes jis draugas, - svetimas abiem. atidaro posėdi. Visa salė vie- nuo jūsų, gerbiamieji kongreH jos įstatymas.
g
nu balsu atsako - Per am- so dalyviai, veiklumo ir atspaskutiniame
persymainyme
"Honesty is the best PoliM
Visus reikalingus Amerikon pagiyžimo doku- s
su dviem bėgikais ant " b a s e " c v " tai gražus principas. Tad- žius Amen. - Gailėdamasis, parumo.
mentus mes padarome. Pakol ant jūrių gražus oDaug yra pribrendusių muišmušė "douhle" ir laimėjo gi mes jums West Pullmanie- gerb. pirmininkas, kad šis keras, važiuokite vakacijas praleisti į tėvynę, Lietu
žaidimą. įmušdamas du 'runs*. čiai patariame tos taisyklės tvirtas iš eilės lietuvių kata- sų Bažnyčios reikalų. Pirmon
vą. Kainos iš New Yorko į Klaipėdą III k?esa m
Telefonas Canal 5395
likų
kongresas
neįvyksta
te-,galvon
reikia
mūsų
valstybei
$107.00; II klesa $135.00 ir aukščiau. Kares taksų g
Antanas Laurynaitis taipo laikytis, neleiskit korespon
$5.00 extra.
gi ir gerai pasirodė, padary dentui meluoti. Kas kumščias nai, kur yra Aušros Vartai t. nustatyti santykiai su Apaš
Visais reikalais kreipkitės pas:
Generalia Kontraktorim,
damas du "home runs", ji.% atstatė bėgo prie umpire, kas y. Vilniuje, taria savo įveda tališkuojų Sostu. Be to, reikia
statytojas ir senų namų
V. M. STULPINAS, GEN. AGENT.
j
jau turi penkios šiame sezo* koliojo nešvariais - vyčiams mąjį kongreso atidarymo žo laikyti nevisai normaliu daly
taisytojas.
ne.
yj*ač baseballininkams nepri dį. Savo gana ilgoje ir turi ku, kad iki šiol neturime baž
2319 West 24-th 8 t m t
Box score.
tinkamais žodžiais, kas ėjo ningoje kalboje pirmininkas nytinės provincijos su savo
Ghicago, DL
paliete
pirmaeilius,
daugiau
metropolitu.
Turėdami
pui4 KP.
AB R h prie umpire sakyti "why IK
Laurynaitis, l b
4 «Mhe piteher rubbing baH in šiandie rupimus Lietuvių Ka- kios pavasarininkų ir ateiti- Telefonas Canal 7233
J Zaringas, l"f
-5 r 1 his hand" etc. ar ne jus? Bu talikų uždavinius.' Jis kalbė ninkų pavidale katalikiško
3311 So. Halsted Str,;
Chicago, 111. B
^ifrna, ss
5 i 1 kit rimti. Praktikuokit dau jo, kad prieš katalikybę sto- sios medžiagos, neprivalome
Mallavojtmo Kontraktorloa
Phone Yards 6062
M
ir Poperos Krautuve
Kondokas. c
o 3 giau. Klausykit savo mene jasi galingi ir gausingi jos pamiršti rūpintis nuolatos ją Dažy
2338 SO. LEAVITT STR,
Laurynaitis, p
r, 1 \ džerio, - o ne visi manedžie- priešai - rųasonerija ir sočia- apdirbti, spiesti ir koncentruo
Beversis, 2b
4 0 D riaukite, bus viskas O. K. Ge lizmas. Pirm'asai savo centrą ti. Puikiausiai šią akciją remVainauskas, rf
4 0 0 rumas tymo ne nuo didumo turėdamas Ženevoje kasmet ti ir nuolatos neleisti nuslug- ffiE
3E
Lek niekas, 3b
4 2 2 miesto priguli. Jus tą patys vis labiau plečiasi ir kasmet'ti ir tinkamoje aukštumoje
vis darosi pavojingesnis ka-1 katalikiškąjį idealizmą palai4 0 0 žinote.
Martinonis, cf
$
talikų
bažnyčiai,
nes
masonų
j
kyf
i
galėtų
toki
galingi
enerAnt galo sakome. Intrigų ne
41 8 12 varinėkite jeigu L. V. Atle organizacija slaptai po katali! gijos šaltiniai, kaip vienuoly36 KP.
A B R R tais esate. Bet mes abejoja kų bažnyčios pagrindais kni- nai. Jie pas mųs iki šiol buV •
šasi.
Ypač
ji
rodo
nemenko
vo
užmiršti.
Toliau
jais
mes
Sloger, cf
4 3 3 me ar Vyčių atletai taip butų ,
Wilmonas, p
5 0 2 savo korespondentui patarę l u d r u m o na^ai
*» k a r o ^si-1 privalome gyvai susirūpinti.
, kurusioje
Čeko-slovaki joje. Viena mums ypač reikėtų at
Urbickas, 3b
5 0 1 rašyti. Nepykit už tiesą.
•
Masonų organizacijose įvairio minti tai, kad mus priešai be»
Shultz. ss
5 0 0
Atletas.
se valstybėse yra 2,700,00(1 veik iš savivaldybių išstūmė".
Luminas, l b
5 1 2
Tapo išmokėta per šį banką žmonėms už
žmonių ir ji savo tarpe turi' Kongreso dalyvių pareiga kiePalusis, rf
4 0 2
TRUMPUS 2JNIOS.
tokių įžymių asmenų, kaip kvienos progos gavus kuo strJucikas, lf
3 1 0
Neramu Marokoje.
Danijos karalius, Kinų minist. opiausiai aktyvinti mūsų liautaupomus pinigus per paskutinius 6 mėnesius.
Ivinsfcas, 2b
4 1 2
"Daily M'ail" praneša, kad pirmininkas, Turkų Kernai c^ies masę, ją mokyti ir paaZubris, c
4 1 0
1 Marokiečiai piiekįa Ispanus Pašą, nesenai mirusi Ameri- tumti kur realion kurybon.
Ar Tamsta esi vienas iš jų? Jeigu ne tai ati• Naujas karas.
kos prezidentą Hardingą ir ki Bar daug gražių ir sveika
39 7 12
Kinijoje prasidėjo kova m tus. Lietuvoje kol kas jį vie- minčių gerbiamas pirminin
<€. 36--0 0 2 4 0 0 0 0 1 - 7
daryk Savings Accountę dabar. Vieno Dole;
kas,
laikydamas
savo
įveda
vyrų
kasomis.
Gubernatoriai
sumoje
nepasirodo.
C M--2 2 0 0 0 2 0 0 2 - 8
Antradienio vakare po 4-tos įsako vyrams nusikirpti ka-1 Antras didelis katalikybė? majį žodį iškėlė, jį visą mu
rio užtenka gauti taupomęję knygute. MŪSŲ
ms čia laikraščio skiltyse ne
kuopos svaidininkų susirinki- " ^ ™ ? _ n e k I a T l s y s . m o f e es $1 priešas - tai socializmas.
Jo darbo vaisiumi matome suminėti.
ino 4-tos kuopos rėmėjai su^ panaudos.
bankas atdaras ketvirtadienio ir šeštadienio
rengė vakarėlį. V. Mikaitis
buvo vedėjas to vakarėlio.
vakarais.
Dalyvavo irgi gerb. kun. kle
bonas Ig. Albavičius ir kun.
Vaitukaitis. Jiedu kelete žo
džiu pasakė linkėdami laimės,
}•
kad 4 kuopa laimėtų championata. Pr. Laurynaitis visų
svaidininkų vardu dėkojo vi
siems prisidėjusiems prie va- f ^ ^ ^
P E A R L QUFJEN K O N C E R T m A
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TINIAI

JOHN 6. MEZLAISKIS

I

PETRAS CIBULSKIS

LIETUVIŲ PREKYBOS |
BENDROVES

i
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145.000.00
v
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si

Didžiausia lietuviška Krautuve Chicagoj

!
CICERO, ILL.
Liepos 15 d. Drauge tilpo
"korespondencija" iš West
Pullmano. Po raštu niekeno
nepasirašyta. Bet, iš "kores
pondencijos" spręsti galima,
kad West Pullmano atletai
ciai rase.
West Pullmanlečiai negra
žiai ir neteisingai užmetinėjimus Cicerie&ama Y. atle

i

^

PEOPLES

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame už žemiausią kaina, kur kitur taip
negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiški! išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.

STEPONAS P. KAZLAVVSKI
4632 So. ASHLAND AVE.
CHICAGO, ILL.
Telefonas BOULEVARD W A f t

"

5TOOK YARD

STATE

DIDYSIS BANKAS ANT
Kampo 47 ir Ashland Ave.
Chicago.
Gerai žinomas bankas tarpe lietimų visoje Amerikoje
savo stipruma v gera patarnavimu.

»t

BANK

«4

SeStadiemi, tUpOT" 19, 192*

i
^^91

LIETUVIAI AMERIKOJE
PRANEŠIMAS.

CICEROJE

Dienraščio " D R A U G O

v
l'Wf» •

Cicerieeiai šauniai žadu pa
sirodyti " Draugo" piknike.
Biznieriai ir taip sau pasitu
rį žmonės žada važiuoti su
savo gražiais automobiliais,
4

kaip girdčti, p. Bernadešius
anglių sandeKo savininkas ža
da važiuoti su savo puikia
mašina.
Katalikų Federacijos 12 sky
rius stropiai rengiasi prie sa«
vo išvažiavimo, kuris įvyks
liepos 27 d. To išvažiavimo
pelnas skyriamas naujai baž
nyčiai. Jaučiama, kad pasise
ks.

Kat. Federacijos 12 sky
riaus susirinkimas įvyks lie
pos 20 d. vieton 27 d. kadan
gi 27 d. bus Fed. piknikas,
1:00 vai. po pietų Šv. Antano
pter. 8 kambary.
Malonėsite visi atstovai-es
visų draugijų susirinkti skait
lingai ir laiku, nes turime la
bai daug svarbių dalykų ap
tarti: Fed. piknikas, dienraš
čio "Draugo'' piknikas, kuris
įvyks Rugp. (Augusfc) 3 d.
National darže, svabriausia
tai yra Federacijos Kongre
sas, ant šio susirinkimą būti
nai, turėsime pagaminti Rezuliucijas - įnešimus į Fed.
Kongresą. Taigi labai yra
svarbus susirinkimas.
L. Krekšciunas.

8v. Antano skolinimo i*
statymo draugijos advokatas
A. E. Stasiulanis, turis ofisą
Ciceroj po numeriu 1314 So.
48 Ave., puikiai varo biznį.
Kaip girdėti iš žmonių turė
jusių su juomi reikalus, jau
Vasariniai kuisai.
nąjį advokatą giria, todėl ir
šv. Antano skolinimo ir sta
Birželio 22 d. šv. Petro pav
tymo draugijos
šerininkal rapijoj tapo atidaryta lietuvienbalsiai jį išrinko už savojviškos kalbos kursai. Mokinaadvokata. Jo ofisas Ciceroj ma rašybos, skaitymo, gramą*
atdaras kiekvieną pirmadienį. tikos, Lietuvos istorijos, ir ka
tekizmo, prirengiami prie pir*
Kuomet Ciceros senbernių mos komunijos. Šias pamokai
garsusis kliubas pairo, tuo veda moksleivis J. Medinis.
met jie organizuotomis jiego- Viso vaikučių lankosi apie komis pradėjo skverbties į kitas turiasdešimts.
draugijas. Turbūt mato savo
Malonu girdėti, kad tė"vėliai
kliubui iš to pelno. Kitos dr apkainuoja savos kalbos ver
jos apsisaugokite nuo senber tybę ir brangina tautinius t6%
nių užplūdimo.
vynės principus. Butų pagei
daujama kad ne vieno šios ko
Ciceros miesto valdyba pra lonijos lietuvio neliktų nepa
dėjo rupinties. taisyti miesto sinaudojusio šia proga ir pri
gatvės. 4S Ct. jau pradėta tai
siųstų į pamokas savo vaiku
syti,
nM •
čius pasimokinti prigimtos
Ryt įvyks Labd. Są-gos 3 kalbos.
^uopos mėnesinis susirinki Taipgi yra teikiama pana
mas. Gal kas iš Centro pra. šios pamokos ir Šv.. Antano
neš ta linksmą žinią, kurį til lietuvių par. Ten, rodos moki
po pereitame "Draugo" nu- na moksleiviai: J. Jesavįeįus
ir E. Sthigman.
merv.
Vyturys.
Nedėlioję liepos 20 d. tuoj
po sumos įvyks s v. Antano
parapinis susirinkimas. Yra
kviečiami
visi parapijonys
I
susirinkti, nes yra labai, labai Bengiasi prie Federacijos
svarbus reikalas.
Kongreso.
Šis su-mas gali atnešti 3
Federacijos čionykštis 2 i
tūkstančius pelno. Nepamiršę skyrius gyvai rūpinasi visuo
kite laiko.
menės reikalais. Šįmeta. AthoVargdienis.
lio lietuviai nepasiliko nuo

* J

METINIS PIKNIKAS
Ned. Rugpjūčio-August 3, 1924
National Darže, Riverside, III.
PRADŽIA 11 VAL. RYTO.
Visus kviečiame "Draugo" prietelius ir

rėmėjus atsilankyti į šį Unksmę piknike.
Kviečia "DRAUGO" BENDROVE.

DETROIT, MICHIGAN
w

galiūnas Juozas, iš WaterSkaitykite "Drauge"
būry, Conn.
Jakaitis J. J. kun., AVorces- Real Estatij Bargenus.
ter, Mass.
P-Iė Jokubaitė, iš New Ha• m+mm
ven, Conn.
AR
SERGI?
B. Mastauskas, advokatas iš
Jeigu scrffi. tai atsilankyk tuoJaus
j SVEIKATOS INSTITUTĄ
Cliicago, 111.
ir sužinok* kaip Ūkti sveiku, paKongresui sumanymai ir j- gelba VAISTIŠKOS KŪNO KUL
TŪROS IR ELEKTRIŠKŲ GYnešimai bus svarstomi ir pa [ DYMV[
flitas
naujas "būdas yydymos ysiųsti.
ra paremtas ant tvirtų moksliniu
21 skyrius.
pamatų ir yra pagelbėjes daugellui sergančių, kuriems visi kiti
Red. Prierašas. Labai gra gydymo budai nieko negelbėjo.
Mes bendradarbiaujame su gežiai. Kitiems pavyzdys. Tik Hausiaia
Gydytojais ir Chirurgai.s
mieste
ir
galime jumis parūpint
nepamirškite, vyrai, dar dve visus tinkamiausius
budus gydy
mo.
*
«
jų dalykų: apsimokėti metinį
Mes esame praleidę vlr$ 10 me
mokestį draugijoms ir pasiųs ti) mokslui ir patyrimui {vai
daktariškose mokyklose Ir
ti nuo savo kolonijos atstovų riuose
gydymo ištaigose ir galime ju
mis tinkamai patarnauti, atgaviį Kongresą.
m e sveikatos, vi
ATSILANKYK T^UOJAUS I
Mokesčiai - po C eentuH \
TIIAINIS HEALTH
metus nuo nario kiekvienos
INSTITUTE.
3327 South Halsted Str.
draugijos.
(Ant antrų lubų)
Atstovus galima siųsti po
Valandos: Nuo 9 ryto Iki 13 i
ir nuo 5 iki 8 vakare.
vienai nuo Fed. skyriaus, nuo pietų
Šventadieniais pagal sutarties.
Centralinių draugijų kuopų ir S > » ^ » 4 4 • » • » • • • » • • » • • » • • » » • js
nuo kiekvienos draugijos. Su
prantama, jeigu užsimokėjo FOTOGRAFISTAI
narystę.

ATHOL, MASS.

kitų ir pareme sulyg išgalės
| visus Federacijos
sutartum
darbus.
Dabar besiartinant Federa
DaŽŲ ir Geležies Krautuvė
Mes darome kori cijos Kongresui, kuris įvyksta
traktus moliavoJimui, "general
rūgs. 2, 3 ir 4 dieną Detroite
repairing". Piršte
minkąs, Karpen- Mielių mūsų Federacijos sky
teris. Esu perdau
erelį metų patyręs rius nominavo kandidatais Į
tuose darbuose.
ateinančiųjų metų Centro val
Esu mekanikus
pirmos rūšies. No
dyba. SHKMI žmonės:
r i d a m i g r a ž i a i iš
Losius Antanas, iš Atkol,
puošti savo kam
barius kreipkitės
Mass.
pas:
Advokatas Milleris iš *WorS. BUKAUSKAS
cester, Mass.
1447 S. 50th Ave. Cicero.
Gudas Pranas, iš So. Bos
(in rear)
Telcf. Cicero 8003
ton, Mass.

STANLEY BUKAUSKAS

ft-

KVIETKINE

ANT BRIDGEPORTO

CICERO#BANK

ADAM
ZALATORIS
JPHOTO STUDIO
2323 So- Lcavitt Str,
Chicago, 111.

Puikiausios nusikintos kvie-|
tkos, vestuvėms bankietams,
pagrabams vainikai ir ki-I
toms pramogoms.
J
Patarnavimą*
mandagiausias.
kainos žemiausio*.

URBA FL0WER SHOP
3324 Auburn Avenue
Telefonas Blvd. 2035

»

•

C.

J.

PANSIRNA

FOTOGRAFAS
1901 South Halfited Str Kampas
l t - t h Ir Halsted St. Chicago, ILL
Saukiamas, važiuoja į
visas
miesto dalis.
'

-•---m

REIKALAUJU
* Arkitekto Braižytojo

Patyrusiam,

pastovus

abejojimų, kad "L. Ž." demo- Jau visi šiandien pradeda
coA.Tr.rvc IZI A.TCI**IT
Įializuoja mūsų visuomene, suprasti, kokia spaudos ro*
SPAUDOS KLAUSIMU. I
_ <*-**%— ba ir koki jos uždaviniai.
Nuo to demoralizuojama visuo
menė smunka, moraliai nyks-j Jei 18-tame šimtmety spau.
(Pabaiga)
tu. Visuomenės smukimas, da politiškai tapo daugiai*
Baigdamas savo straipsni p. moralusis jo6 nykimas yra ly mažiau laisva, jei 19-ame šun.
Grinius pabrėžia, kad toki gus valstybes pamatų smuki tmety spaudai buvo pritai
nusižengimų - seserų kvieti mui. Nejaugi šių aiškių daly kinta galinga technika, tai
amžius turi
mų — yra padariusi p. S. Smc kų nesuprastų visuomenę de- dvidešimtasai
toniene, kuri kelis mėnesius!moralizuojančiosios
spaudo* stengtis jų etiniu atžvilgiu p**
be Kūdikių Gelbėjimo Draugi- atstovai! O jei supranta, ko tvarkyti. Taip baigia savo
10$ v a l d y b o s ŽiniOS SU k u n i - kį jie darbų dirba, tai kuo straipsnį:
"Die
Presse'*
.
. . .
g u K i p i l VedUSk
tllO r e i K a l U pasirėmę jie gali save vadin Julius Goldžteinas laikrašty.
t
r
i
k
t
a
e
i
i
a
«
?
1ipr
ti lietuviais-tautieeiais, vai s. ^Arcliiv fur Sozialwissens^
ptriidKUU.lja&.
tybiškais žmonėmis ir pirštu cli'aft und Soziapolitik", (Bd.
1S to, kad p. Griniui buvo
prikišamai rodyti, kad .šiai 51, Heft 2, 1923 met. p. 381).
pristatyta, Žemaičių Vyskupo
tie, o ne kiti, mūsų kabinetan
leidimo, Kūdikių Gelbėjimo
Mes norėtume, kad ir musg
nepakvietusieji,
valstybę
žu
Draugijos pirmininkei prezi
spauda kiek daugiau laikytus
dot
dentinei O. Stulgkiskienei ad
etikos dėsnių.
resuoto kopija, matyt, jog jis Matant, kad patys vaiste > i .
" t
•
•..
^
buvo tiksliai informuotas tri bes pagrindai yra griaunami,
/f
jų seserų kvietimo klausime. savaime kįia labai rimti: s
GRABORIAI:
Kaipo gerai informuotas, ji& klausimas: kas gi daryti, kaip
•
J
turėjo parašyti, kaip iš tik* visuomenę ir valstybę apsau
goti nuo vidaus priešo, pačius
rujų yra buvę.
Lietuvi* Oraborlos
P. S. Smetoniene ne be K. tos pagrindus ardančio?
SS14 W. **** **•
G. D. valdybos žinios vedė se Mano išmanymu, rimtesnio-,
Olcago, m
serų pergabenimo reikalu per- ji iš nurodytos puses einanti
patarnauja laido
tuvės* kuoplgiftusia.
traktkktacijas su tėvu Kipn, pavojų suprantančioj! visuo,
aelkale meldžiu atsiSaukti.
o
mano
bet k]aip tik valdybos j galio* menes dalis turėtu, būti jau
darbu busita utga
nėdJutL
ta. Apie tai, kad p. Smetonie* tresnė. Ji turėtų gyviau roa>
nei, buvo pavesta tartis tu& guoti į tiek mūsų spaudoje |«
reikalu su tėvu Kipų, liudyja sigalėjusią demagogiją. Įva
protokolas Nr. 4 iš rugsėjo 28 dą visuomenė pati pradės ro*
Y a r i s 1138
d. 1923 m.
aguoti, kada ji drąsiai ir at- ITelef
1STANLEY P.i
Tiesos nutylėjimas, arba virai pasakys, kad štai čia y.
MAŽEIKA
parašymas ne taip, kaip ifc ra demagogija ir įą spaudoj*
IGRABORIUS IR]
tikrųjų buvo, p. Griniui gar dažniau nurodinės, tada sp*
Balsam uoto jas
bės nedaro.
Turiu automo
cialiai demagogija pamilę laibilius
visokiem.*!
[reikalams. Kaim
Imkime paskutinių dienų į kraščiai turės arba pasitaisyti
[prieinama.
"Lietuvos Žinias , \ Jose ta arba subankrutuos. Mat, žino
3319 Aubi
pati demagogija, tas pas ma- gus, kaip yra pasakęs Tertu^
'Ave. Chicag<
lionas, iš esmes yra geras: aeliiavelizmas.
Kad demagogija demorali nima naturaliter ehristiana.
• •
'"•
—
zuoja visuomenę, visiems aiš - .-• • " " •" • •
ku. Jei taip, tai negali būti
i j j

S, D. LACHAWICZ

( draf tsman )
la.vinta.ru braižytojui

užsiėmimas.

sekančiu adresu:

S

•

Tcl. Canal 2633

?'

ERNESTAS XIGOWI0Z
mirė liepos 17 d v 1 vai.
o pietų, Gary's ligoninėj,
Įary, Ind., sulaukęs 21 me
tu, po trumpos liįos. Pa
- si
liko dideliame nuliūdime
motina Antanina Kigowin
čienė ir seserį Leonora. Er
zs\
neštas buvo gimęs šioj ša
ly, So. Cliicagoje, buvo la
ibai gabus mechanikas, tu'Irėjo savo garadžiu, mirė
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke.
po 4 dienų sirgimo gerk
les Hga.
Taupymo Account'as Šioj įstaigoj tai geriausia*
Kūnas randasi 3604 Deoinvestmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
dor St.. Indiana Harbor,
nai atsakantis savo vertė.
)
Ind Uidoturėf įvyks paned§ly, liepos 21 d. 9 vai.
Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau.
išryto, iš namu į fcv. FranLietuviai klerkai Jums patarnaus.
{iškaus bažnyčia, o po pa
maldų į šv. Kaz. kapines.
Visus giminės draugus ir
naiįstamus kviečiame da
lyvauti laidotuvėse.
Liekame didžiam nuliu
48-th Ayenue and 25-th Place
Motina A. KįgowiCICERO, ILL.

MES KVIEČIAME TAMISTA

Telephone Canal 2248

>i»9*99&*

Iz. Didžiulis.

Kreipkitės

*

M, E. ZALDOKAS
1263 K. Paulina Str.
Kamp. HUwsukee Ave. Chicago
Tel. Off. Hiunboldl 4830
i
Res. Humboldt SS03

Lietuviškas Restoranas
J, A* Leppa, Savininkas

Vienas iš gražiausių
valgyklų GŽcagoje.
Valgiai Skaniausi,
Patarnavimas mandagiausis.

3206 S. HALSTED ST.
Chicago, IU.
Tel. Bouiėvard 3985

OUNARD
Lietuviai važiuoja Lietuvon svečiuosna neilgesniam
laikui kai
metams, galės gryžti Amerikon
neatsižvelgiant į kvotą.

Į LIETUVĄ.
trumpiausiu laiku, kas Seredą,
trejais ekspreso laivais.
BERENG AJRIA
AQ L1TANIA
MACRETANIA
(per Cherbourga ar Southaraptoną')

Iš Lietuvos į Ameriką,
J E I manote parsitraukti gimines
iš Lietuvos, vietas iižsakykit da
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje su
teiks jiems pagelbą J ir rodą. Visi
trečios klesos keleiviai turi atski
rus
kambarius,
neprilygstamas
Svarumas ir maistas;.
Smulkmenų klaus t**%
kis vietos agento
arba

AMERIKOS DOLERIAIS
AR LITAIS.
Išmokame kiekviename Pažte Amerikos Dolieriaia
ar Lietuvos Litais.
TBLEGAFU
Siunčiant telegrafu atpiginta kaina. Siuntusiems
pirmiau per nm$i§ įstaiga yra 50% pigiau. Klauskite
informacijų laiSkn wr ypatiškai.
AFFIDAVITUf ir Tkitus legali^kus dokumentus
padarome atsakančiai.
LAIVOKABTftB ant visų linijų.
Apdraudžlame nuo u/mies ir kitu nelaimiu.
REGISTRUOTAS KOTARAS

Paul P. Baltutis & Co.
901 West 33rd Street
Ghica^ro. Illinois.

HO ji. Vvurborn Si. OHca^o, WL

Telefonas Yajsfc 40®
y . A < > - - v.,*;-*

(StitadUnis, liepos 1$, 1924
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A PVEI.ZDOS

DRAUGIJŲ
ĮVYKS

*

National Grove, Riverside, III.

PARAPIJOS

Nedėlioję, Liepos-July 20 d. 1924 m.
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33

lenus rinko kertiniui aKiue- m is. Bažnyčios k* mokslainėa šv. Jurgio parap. svetainėj* buvusio išvažiavimo.
ADVOKATAI
Valdyba.
niui, narių skaitlius auga, ir malė vogimui aukavo:
32 place ir Auburn Ave. Visi
t. t.
:.
^ j R. B. Bubulis
$25.00 nariai malonėkite susirinkti,
PRANEŠIMAS.
P a s k a i t y t a s kvietiniai nuo Konst. Zauriene
5.00 nes bus d a u g svarbių reikalų
Fed. Apskričio. Kviečia daly. St. Staliauskas
5.00 aptarti ir išgirsite apie drau
ADVOKATAS
gijos
stovį,
nes
bus
raportas
vauti
pokily,
kuri
rengia
gerb
'•
'
f*V*''7"Lr""'
*
•
<
*
*
*
*
*
1
8v.
Elzbietos
Mot.
ir
Merg.
Ą
ŠV. KAZIMIERO AKAD. Liudziene ir Dausoniene.
Rektoriaus kun. Bučio pager M. Palionis
4.00 iš pusės metų duotas, peržiu Dr-ja laikys savo ^pusmetinį
RĖMĖJŲ APSKRIČIO
9-to Cicero -- O. Reikaus7 South Dearborn Street
rėjus Dr-jos knygas.
M.
Bitinas
4.00
bimui.
Pakvietimą,
priėmė
ir
su-ma
ned.
liepos
20
d.
š.
m.
EOOM lftSS TRIBŪNE BLDG.
kienė, E. Gricaitė, Žįlvitkmė
PROTOKOLAS.
Telefonas Raudolph 8261
P. K., rast. 8 po pietų. Šv. Kryžiaus par.
4.00
kai-kurios apsiėmė dalyvauti J. Mockevičius
. ir (Jirdžiunienė.
Vakarais: 2151 West 22 St
svet. 46 ir Wood Gat. Narė»
pokilį. Dovanų paskyrė $25.00. Parapijonai nuoširdžiai t,
Susirinkimas Įvyko liepos
10-to West Side - GasparNORTH SIDE.
malonėkite skaitlingai susi
Ponia O. Reikauskienė davė" masi. savo bažnytėlę dabinti.
13 d. Šv. Kazimiero Vienuo- kienė ir Gaidaitė.
rinkti. Bus pranešta apie DrRep.
įnešimą trumpame laikė pa Garbė jiems!
S. W. B A N E S
L. D. K. S. 20 kuopos susi'
lyne. Pirmininkavo ponia A.
Iš 4 -- 7 — 8 skyr. delega rengti **Lawn P a r t y " Šv. K.
A D V O K A T A S
jos knygų stovį ir svarbesni
rinkimas
įvyks
ned.
liepos
20
n W. Monroe Street
^fausėdienė. Raštininkavo p- tės ne'atsi lankė.
TOWN
OF
LAKE.
dalykai
aptarti.
Kooai
»04 — TeL Itandolpb 2000
Vienuolyno kieme. Įnešimas
d.
tuojaus
po
pamaldų
Šv.
\v S. Jurgaiti. Maida atkalbė
VaL.
Nuo
t ryto lkl 5 po pletq
Gerb. Motina Maria prane priimtas. Laikas paskirtas; įValdyba.
Vakarais 120* So. Halsted Str.
Mykolo parapijos svetainėje
jo gerb. Motina Maria.
šė, kad bii'žel'.o 8 d. aukų su vyks rugpiučio 31 d. Bilietai
Telef. Tardą 1015
Linksmas Išvažiavimas.
1G44
West
Wabansia
Ave.
Ghlcago.
Protokolas perskaitytas ir rinkta virš $1,400.
Sekmadienyje, liepos 13 d.,
bus 50 centų. Gerb. Seserys
f
Kviečiami visi nariai atsi LAIKRODININKAI
priimtas. Delegatės užsiregis
Ponia A. Baltutienė rapor apsiėmė užkandžius
paga Labd. Saj. 1 kuopa buvo pa
—%
lankyti ir kurie dar nepriklan
travo iš sekančių skyrių: tavo apie buvusįjį pikniką. minti. Kalbėtojus kviesti. Ko rengusi šeimyninį išvažiavimu
sote, kviečiami prisirašyti.
1-mas To\vn of Lake — M. Tą dienų gryno pelno padar$ misija susidarė iš keturių: O. Ueverly kalneliuose.
A. Janušauskas, pirm.
A D V O K A T A S
Šediene, A. Baltutiene, ir S. '$1^044
^™..,
»\^Min.iuos pridavė gerb., Reikauskienė, A. Baltutienė,
Žmonių privažiavo nemažas
Metropolitan State Banko Varna
Jurga tie.
; Seserims. Nuo Puncli Card»,! M. šediene, ir E. Gricaitė. būrys. Laikas praleista labat
2201 W. 22ud S t
TeL Canal M t f
BRIGHTON
PARK.
2-ro Bridgeport
A. Xau- p . i 0 Oricaitt pranešė, kad Ponia A. Nausėdienė ir p-lė S. linksmai; ir žavėta ir bolė s vai
sėdienė ir J. Volterį eru".
pelnė $22.15. G'alutino rapor Jurgaitė apsiėmė į presos ko- dinta ir kalbėtasi ir galų ga Labdarių Sąjungos 8 kp. su
3-čio North Side ~ B. Nau- to negalėjo išduoti nes sky niisi-ja, garsins ateinantį pik le susėsta vakarieniautų. Pri- sirinkimas įvyks rytoj 20 lie
LIETUVIS ADVOKATAS
jokienė.
sįvalgėmė kiek tik norėjome. pos dieną, 2 vai. po pietų Ne
riuose sus-mai dar nelaikyti. niką rugpiučio 31 d.
2221 W. 22-nd St. arti Lcavttt St.
Telefonas Canal 2&32
Šiavs metais seimas atsibus Ačiū už tai šeimininkėms: P. kalto Prasidėjimo Šv. P. pa5-to 18-th Street -- O. Sta. Iš skyrių raportų supranta•Valandos: f ryto iki 9 vakaro. Sevos Cilietus išplatindami; do- rugsėjo 2S d. Skyriai rengki- Ručinskienei, O. Verygvmei, rapijoH svetainėje.*
Baliene.
redoj ir Pėtnyeioj nuo 9 r. iki 6
v. Veda visokias bylas visuose
Visi nariai malonėkite laiku
6-to Brigliton Pa ik - B. me, kad prie pikniko darbą- tės prie seimo. (Visos infor E. Bcnevičienei ir rengimo ko
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus Ir padirba
visokius Doku
macijos kaslink seimo bus pra misijai: M. Paukštių, A. Ra- pribūti, yun daug svarbių rei
mentus, perkant
arba parduo
kalų
aptarti.
Valdyba.
davičiui,
P.
Verygal.
dant
Lotus.
Namus,
Farmas ir
nešta vėliau).
D A K T A R A I :
! Biznius. Skolina Pinigus ant pir
T.
Susirinkimas įvyta rugpiumo morgičiaus lengvomis išlygo
WEST
SIDE.
mis.
Telefonas Boulevard I M I
eio 3 d. 2:00 vai. po pietų.
(Susirinkimą
įvyks vieną
_Kat. Spaudos Dr-jos 14-tos
BRIDGEPORT.
Lietuvis Laikrodininkas
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
BALYS F. MASTAUSKAS
•A,:i.
r.t'
•
savaitę
ankščiau
iš
priežastie*
kp.
mėnesinis,
susirinkimas
į4608 SO. ASHLAND AVENCE,
•t
tusu pa
4442
So.
VVestern
A
ve,
A D V O K A T A S
Chicago, III.
gerb.
Seserų
rekolekcijų).
tyręs
tai
vyks
nedėlioję,
liepos
20
d.
Buvęs
Lietuvos Atstovybės VaTelef. I*fayette 4141
Bridgeportiečiai dar nepa
VaL:
• ryto Iki 13 plet: 1 po
syme viso
Singtone Patarėju.
plet Iki S po p l e t 6:30 vak. Iki
!
=į Susirinkimas užsibaigė mal miršta savo pasišokusio para tuojaus po sumos Aušros
kiu laikro
Metropolitan State Banko
t:30 vak.
džiu
ir
lai
2201 West 29ad Street
da.
Akademike.
Vartų par. svetaine"jo.
krodėliu.
pijos pikniko.
Telefonas Canal M t t
Taipgi
tu
Visi nariai ir narės kvie
Neužilgo vėl bus laikyta
i v i Boulevard fftS7
riu Ir nau
Gvdytojas, Chirnrjaras. ObsWEST SIDE.
jų
auksi
čiami
atsilankyti,
nes
bu?
pramogėlė
niuzikališkas
va
niu
<Jel
par
tetrikas ir Specijalistas
daug
svarbių
dalykų
aptarti,
davimo
pi
karelis parapijos svetainėje,
Elektroterapas.
giai.
Mel
Aušros Vartų parapija.
IŠIMA
TONSILUS —
2G d. liepos, 7:00 Vai. vakaro, ir bus išduotas raportas is"
džiu lietu
ADVOKATAS
1)—B«
viu atsilan
• )—B« peili* lt
kad pagerbus pikniko darbi
11 S. La Salle st. Room 2001
D—B*
kyti aš pa
Parapijos
mokyklą
baigia
17t7 W. 47-tk Bt.
4)—B*
j*ki« p«T«jMf
S*******,
TeL Randolpb 1«S4 VaL u o M
tarnausiu
Valandos nuo t lkl 1S diena, noo •
ninkus, nes nuo jų prigulėjo
U—Tmeijtmtmi
M r W U i atrsti. g*.
uialevoti.
Lieka
dar
bažnyčią
VAKARAIS:
kogeriauH
t
M
j
r%lgjU.
to
s
a
l
i
«MI
;
Iki t Tai. rak. Nedėllomta a s o l
1
labai
geras
pasisekimas
pa
S801
S.
Halsted
sL TeL Bivd. 6771
sia.
lkl 2 vaL po pietų.
atnaujinti. Išnešioti parapi
Tmgfšm mm rtinaf (akm«l. t«ll7l«)
v.
v
apart
Paaedėiio Ir
Ir akm«ol« ilapumo pual4J« b* oi
rapijos pikniko.
paractjaa, mv tara tlkroml* raokajonams
laiškai
grįžta
su
aukoPėtnyčlos
Hikomla prtetnonamla bal vaiatala.
Tadgi pikniko užbaigimui ir
•acraJHaa »lrd*ilm%.
*j
Telefonas Seeley 7481
75S IV. 36-th Street
Urmą paa«kmlnc«i, Ir Jai
/
yra reikalą* dar* operacljaa.
Keli
žingsniai
nuo Halsted St.
baaaro
pradžiai
bus
laikytas
Pra<eaiJ«a»U
pataj-navtav% t a l k i a
aaro
90 metų Prityrimo
oflaa:
minėtas vakarėlis ne t?.k pa
Akinių pritaikymo meno
1411
So.
50
Ave.
Cicero.
111.
Gydo •perlsllal visokias Tyru ir
Oflaaa atidaryta*: kaadlea no* 1 ral.
gerbimui, dirbusių
piknike
•aoteru lytiškas Ilgas.
po plai tat » T*L vakarą,
ADVOKATAS
Bw
Naailloml* Ir
darbininkų bet ir padėkai pas4ot tįBfėmm * »
ryta*
Aamp. Weatern A?e. — Chicago
V-«
rapijonanis už taip skaitlingą
Ofisas Didmiesty J:
mlr§ IJCTJOS IT. <ttW m. 5 vai.
I Talandos: t—4 po platų T—t rak.
ryto 51 metu amžiaus.
>tiso Tel. Boulevard
—»
dalyvavimą piknike, bet taip
29'South La Salle Street
Kilo ii Smalkg Red.. Seinų
Kesid. Tel. Drexel »t9l
gi ir demonstracijai Naujų
Kambarls SSt
Apskričio, fcventaierio parap..
TeL Boulevard S1M
Mikyčiu kaimo. Ifigyveno Ame
Teleleaas Central a»tO
Stegers Player Piano vertės
DR. A. J. KARALIUS
rikoj 32 metu. Jis buvo narys
Pirmos Klesos
l»(jii«inonu Susivienijimo.
Vakarais 3223 S. Halsted Si
RUSAi
GYDYTOJAS
LR
$900.00
kuris
bus
leistas
iš
SIMPTOMAI
PAREIŠKIA
Lietuvis Gydytojai
Paliko
dideliame
nulludkne
CHIRURGAS
Yards 4a8i
Akių Ligas
KRIAUČIUS
moterį Pranciška \Vabal,
du
lošimui
ant
bazaro.
apeclaUstaa Moterilky. Yrridkn
3303 South Morgan Street
Ar jums skauda galvą?
broliu, dvi seserį. Amerikoje
Valkų Ir rlsą chroniška Ilgų.
Chicago, IU.
Ar jūsų akys ašaroja T
]žanga į vakarėlį bus 25c.
brolį Mateu.šą, seserj Antaniną
Siutai padaromi ant
Ar yra uždegtos?
Kaminskienę; Liet m oje broli
[TeL Central ttOe
porai. Bet parapijos pikniko
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
užsakymo.
Degina ar niežti?
•?
Motiejų, sesorj .Marijona.
Ar skaitant akys greit pavarg
Kūnas pašarvotas 1128 So.
darbininkams įžanga bus vel
Kampas 31st Str.
sta?
Visokių Stylių
Iiidgeway Ava.
rai.: l t — I I ryto: f—s pa plai.
Ar kvaišta galva?
Laidotuves įvyks Panedelyjc,
tui.
Geriausia ir Didžiausia
7—8 yak. Ned. l t - ^ l l d.
Ar matote kaip it plukančius
Liepos 21, Is namu 10 vai. bus
Gydytojas ir Chirurgai
Tame vakarėlyje bus g'rail
taškus
atlydėtas j^Aušros Vartų par.
A D V O K A T A •
Kriaučlška {staiga
bažnyčia, kurioj įvyks gedulin
Ar atmintis po truputį mažėja?
Vidurmlestyje Ofisas:
4631 8 . Ashland Ave.
muzika
su
šokiais;
bus
sal
gos pamaldos u i velionio sielų.
Ar akys opios šviesai?
[Room
911 Chleago Temple Bldg
l vakarus nuo Ashland
Po pamaldų bus nulydėtas {šv.
Tai Tardą 0994
dainių ir gėrimų įvairios rųAr jaučiate kaip ir smiltis aAdalberts kapines
Nuoširdžiai
77 W. VVashintjton St.l
kyse?
kviečiame
visus
gimines,
drau
lies.
•
Rep.
Valandos;
Ar yra balta dėmė ant vokų?
V a l o m , Prosinam
C1CEHO Ofisas: Panedėllo Tak.
Perkėlė savo ofisą po aomerla
gus ir pažįstamus dalyvauti šio
Ar turit kataraktą?
J1314
S. Cicero Av. TeL Cicero *0*8
Nuo 10 iki 12 piet.
se laidotuvėse.
Ar turi žvairas akis?
ir
Taisom
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais vakNoo 2 iki 3 po piet
4729
S.
Ashland
Ave.
32S6 8. Halsted St. TeL Boul. €727
Nuliūdusi,
Francis
YVabal
JoNuo 7 iki 9 vakare.
jo
žmona.
<*&&>-^S>-^
^«)fcSPECIJALISTAS
Pirmiau po num.1702 W.
NedėL nuo 10 iki 12 piet
AKIŲ SPECIALISTAS

JOHN I. BAGDZIUNAS

C. V. C H E S N U L

JOHN M I N S K A S

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

i

Dr, A. Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass

A. A. O L I S

• •••

i -

ANTON KAZAITIS

A l A.

Dr, I. M. Feinbsrg

V. W. RUTKAUSKAS

JUOZ. PRANCIŠKUS
VVABAL

siuvejAf

i i

m

'i

II.

i

•

n

i

'

-

—

THOMAS KRYVVULET '

DR. A, A. ROTH

1

Dr. Maurice Kahn

STASULANI

'

I

I

«••

•

I

I I •

I

^

Dr. CHARLES SEGAL t

DR. JAN J. SMETANA

Džiovų, Moterų Ir Vyrų l i g ų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo S—I
po pietų: nuo
7—a.»t
vakar*
Nedėilomis: 10 Iki 12.
Telefonas Mkluay 3880

h.

Tel. Boulevard 3686

Dr. J. P. POŠKA
GYDYTOJAS
IR
CBTRt'RGAS
8S37 ko. Morgan Street
Valandos: 9—12 iš ryto.
Vakarais nuo 7 iki t
CICERO OFISAS:
1243 Soutli 49-Ui Aveoae
Telef. Cicero 467»
Valand.: 3 — • : * • •• v - kasdien,
Utarninkals ir pėt»yčiooui nuo S
lkl 9 T»1. vak.

- ~ r n i~i — i

T r T •

-r

. T ir '

Tel. Ganai 0957 Vak. (Janai 2118

DR. P. Z. ZALATORIS DR. 0. VAITUSH, 0, D.
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
„ 1821 So. Halsted Str.
Vaandoa: 16 lkl 12 ryta: 1 lkl f
po pietų; e iki t vakarą
M ' — » • • •!»!!• m m ai nm****mmi n m

Telefonas PulUnan S213

i • vm

Telef. Boulevard 2551

Dr, A. t). Tanenavlčius
10834 MKtM^ao A^e. Cnlcago,Ul

B

1801 So. Ashland Ave.
Kampas 1S gatvės
Ant trečio aiųršto virs Platte aptiekos, kambariai: 14. 15, 16 i r i ?
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak.
Kadėliomis uždaryta.

Al

»r. M. ŽILVITIS
IKnifetas
Perkais tm* ottaa tt JRrigkte*

Fark fa uo».

saa* fk>. H a k»ted Streot

r

PRANEŠIMAI

DIEVO APVfcIZDOS PAR.

=3=
MĮ ^ • » » » » » » i * m» — • » » ' • • • • » • » • » »ij

Kat. Federacijos 15 sky
riaus
susirinkimas
įvyk?
Sįandįen liepos (July) 18 b
vai. vakare Dievo Apveizdos
par. mokykloj.
Kviečiami yra draugijų at
stovai skaitlingai susirinkti
nes yra daug svarbm dalykų
aptarti.
Valdyba.

LLETtVYS ASULŲ SPECIALISTAS
Palengvins visu
akly
tempimą
kas
yra
priežas
A~S
< • > ,
timi skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotumą. skaudančius
ir užsidegusius
kįrsčiu akių kreivos akys katerakto, nemiegio; netikras akis Jdedam
l>aroms egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
Liet. Te&tr Dr jos 5v. Mar
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkitf savo re
pusmetinis
susirinki
gėjimo ir vaikus einančius mokyk tino
y
los. Valandos: nuo 1« Iki I vakaro tftt$, i y ^ še&U4ieiry
Jiepos
jrsdėllomis ouo 19 iki U |1rt

PRANEŠIMAS

i

Tunu už garbė pranešti
visuomenei ypač savo tau
tiečiams Lietuviams kad aš
padidinau stocka savo vaistinė.f. Kainos dabar daug
žemesnės negu pirmiau kad
buvo.

r

NEVV CITY PHARMAGY
John Malachowskas,
Savininkas
3327 So. Halsted Str J
Cfcca^o

xel K v į 0696

\w mm > mmm M M » H

• • m % •••

w .

47th Str.
Dabar po njum.
4711 So. Hermitage Ave.
mm—>'m< » > » • • » • «

• • » • » ąt'm m> w
--* ^-- —

J. P. V V A I T C H E S
L a vv y e r
mi

i nf

——

GHAS, K. VUOSAITIS i i

=r

VYRŲ LR MOTERŲ

RŪBŲ SIUVĖJAS

wmmmmm

aarc

=

REMKITE SAVUOSIUS.

SiuVame siutus ir O'Coatus
naujausios mados. Atliekam
darbą ko^eriausia už vi-'
šiems prieinamas kainas.
Valome, Dažome ir At
naujiname senus.

2337 B. Leavittjtr,
Tel. Roosevelt 8982

LIETffVIS ADVOKATAS
Dien.: D. 614—110—127 K. Dear
born St. TeL Randolpb S&64-~-6S*o
Vakarais
10T1T Įadtaąs Avo.
RoseUnd
Tel. Pnllmaa M77
•tas* ' • ^ M ^ I . -mm

Tel. Lafa>vlte 4231

PIUM8ING

l

[Kaipo lietu vys,
patarnauiu kuogerlauslal
M. TT6KA*

n u irm

v.

s

_:

*•*«£*•«*

__ p> Ą^trd^i
AU»

PRANEŠIMAS

REAL ESTATE
PARDAVIMUI
NAMAI.
C.P.SUR0MSKIS&C0.1
IEŠKANTIS PIRKT NAMO
REAL ESTATE
PAMATYK 726 W. 21 ST.

PARDAVIMUI
BIZNIS

šiem* pr& bažnyčios ir moky
klos" nudažymo. Parapijoriai
Motenj Sąjungos
kuopom j labai paremia savo parap. fei
Cliicagoj Sąjįingietes, knrio* kalus ir jau ima grąžinti laiŠ
BARGENAS.
! rinko apgarsinimus del Mot* kelius atgal su savo a u k o m i s . ' ^ ^ ^ p r e k ė s parduosiu bu-j
j rų "Sąjungos Seimo.
_
..
ėernę - groserne - vyras suX " D r a u g o " piknikas n e t < ^ i
. Antrose rankose per
J a u laikas y r a sugrąžinti vi
PLĖŠIKAI NUŽUDĖ
APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ.
Ii. ĮvyKs 3 rugpiučio. J n u v i ž e s t a s
Perkam, parduodam ir
11 metų, galėsite suprasti rų3 augšelų muro namas, -sas knygutės. Knygutes turi
PGLICMONA.
sos beveik kolonijos turi pas šį biznio^
trys pagyvenimai, — akmens j mainom namus, farmas taip
Plėšikai užpuolė ir apiplė būti sugrąžintos visos nevė
frontas — maudynės, ^elektro gi ir visokius biznius.
kvrusios darbininkus.
828 West 31-st Street
PARSIDUODA
šė
krautuvę,
2140
West
22
st.
liau
kaip
liepos
21
d.
Sugrą
šviesa, - taipgi 2 augščįų me
Teciaus tuo m i mažai ką
Darba, atliekam greitai,
fliuVrnė
ir
grosernė
20SO
W.
22
Str.
X
K
a
m
prenumerata
"
D
r

džio namas a n t to paties lo
Paimta iš registerio 741 dol.žinant knygutės, reikia turėt!
pelnė.
už tikrą pasiu lymiį, galima nupirk to. Raudos nesą per abu na pigiai ir gerai.
a
u
g
o
"
'
a
r
"
L
a
i
v
o
"
baigiasi
šį
ti ir MI namu. Galiu mainyti ant lo mu $90 i mėnesį. Prekė tik
tvarkoj su apgarsinimo tekaarba mažo namo.
Kreipkitės:
Vakar ryta keletas plėšikų
INJUNCTIGN" PRIEŠ tu. Knygutės sugrąžinti P-nei mėnesį, teikitės be asmeniniu to Biznis
gerai Išdirbtas, randant He- $9,000. Sii $3,000 gali nupirk
ti ta. nam$.
apgyvento] apielinkėj.
A. Nausėdienei 917 W . 33-rd raginimų atnaujinti i r d a r tuvit}
užpuolė Stearns Lime & Sto
STREIKININKUS.
Parsiduoda dėlto, kad turiu 2 biz
3352 So. Halsted Str.
naują
skaitytoją
surasti.
niu.
Atsišaukite
p
a
s
St. Cliicago, 111. arba M. Va!
ne Co. ofisą, Halsted ir 27 gt.
SAVININKĄ
Prie
statomojo
Illinois fiunienei 1927 So, 49-tli Av*.
Tel. Boulevard 9641
Plėšikai žinojo, kad tuo lai
~-įjc
2210 W. 22 Str.
!*•»»
ku du tos bendrovės viršinin Merehants Bank Bldg. \Ves- Cicero, 111. Nuoširdžiai prašo
3335 So. Halsted Street
e
ku iŠ vidumieseio turėjo par tern Union bendrovė suvesti ,™ u ž v i l k t i viršmineto praTel. Yards 6894
imo
nes
>
m programų*
vežti 5,000 doleriu apmokėti vielas panaudojo nemuštus M
PARSIDUODA medinis namaa ant
Perkam,
TURIU PARDUOTI TUOJAUS
reikia dtloti
parduodam
3-Jų
pagyvenimų
labai
geroj
vietoj,
darbininkus.
Beito
tos
bendi
»
spaustuvę.
PLAYER
PIANĄ
darbininkus.
mainom
I.š priežasties kad turiu apleisti prieSals lietuvišką bažnyčia. KarStu
Komisijos narė.
(tarnus ant
Plėšikai tad atrastus ofise ! rovės unistai elektrikininkai
miosta liepos 19 d. parduosiu $700 vandeniu Šildoma. R a s nori ta barfarmų,
ir i
player pianą su suoleliu, kabinetu ir
žmones sustatė vienan kam sustreikavo.
farmas ant
98 rolėmis už $125 ir $11 storage gena, krelpkities pas savininką
narni;. Vi1513 So. 49-th Court
charges.
pan, nukapojo telefonų vieNuo federalio teisėjo Wil- j CHICAGOS ŽINIOS.
aokius biz
1889 Mll\vaukee Ave.
1-mos lubos Cicoro, m .
Ant 2 lnb«.
•
nius,
bucer
Reikalaukite
Mrs.
Pluezak's
player
las ir laukė atvežant pinigų, j kerson bendrovė teėiaus gavo
nes,
gro*
piano.
mirė Uopos IT,. t»24 m. 6:35
ĮMOKANT
VIENA
sernes,
au
Pinigus atvežė du bendro-j "injunotion" prieš tą streiką,
X Oerb. kun. J . Kasakaitis,
vai. v»k- 48 tUctų amžiaus.
tomobilius
TŪKSTANTI.
Kilo JS Panevėžio Apskričio
Ir
lotus
vės
viršininku.
Jiedviem ["Injunetion"
motyvuoja- Ipittstono klebonas, vakar i s
MARŠ
KETINA
PADARY
IVuiMiuų kaimo. Išgyveno ANupirksi 6 pagyvenimų na mainom ant namų. s u reikalais
TI SUSINĖSIMA SU
draugavo policnionas iš Deer-imas tuomi, kad elektrininin- įvažiavo i£ Ohieagos namon,
merikoj 20 m< tu.
||
mą kuris randasi netoli &v. kreipkitės:
Paliko
dideliame
nulhidime
PASAULIŲ.
ing stoties McGlynn.
kai savo streiku kenkia tarp |
Jurgio bažnyčios. Teipgi sa
motert Paulina (Miluiaiee) i»aX West Sidės karnivalas
Huaiu
ia
iš
Pakalniu
kaimo
ir
Kaip tik visi trys inėjo o- j valstybinei pirklybai.
Mokslininkai tvirtina kad vininkas mainys ant bile ko
prasidėjo 17 - V I I ir tesis vi 2 dukteris Kl/Jbieta 12 metu ir
Tel. Yanis 1571
fisan, vienas plėšikų tuojaus I
,
dvi planetos y r a apgyventos, kio biznio. Priims lotus ir):
Stasuke 1 m. 8 mAn.
so vienuolika dienų.
Kanas pašarvotas 8258 So.
tai Pasaulis ir Marš. Kugpju pirma imokėjima,
sušuko "imti ])oliemoną."
' K e t l i r i o s Chieagos bankos
l'nion Ave. Laidotuvės įvyks
C. P . SUROMSKIS
X Dievo Apveizdos parapi
panedėly liepos 21 d. Iš na
f-io 22,1924, Marš ketina sudėti
Poliemonas gavo keletą šu- p e r k a s a n i t a r i n i o
Chieagos
mų 8 vai. bus atlydėtas j ftv.
3352 So. Halsted Street
jos draugijos mano, kad jų
mums vizitą. 84,47."),847 my
viu i r s dribo
Jurjfio
bažnyčia,
kurioj
įvyks
"
ctistrikto bonus vertės 3 miTel. Blvc. S641
gedulingo* pamaldos už vėllopiknikas rytoj tikrai pavyks.
lios tolio, bet tai arčiausias
PIRKTI, PARDUOTI AR MAITuomet plėšikai puolėsi prh»iį o m i doleriu.
nies sielą.
NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
susisiekimas.
DIDELI BARGENAI
P o pamaldų bus nulydėtas
PAS
MUS.
TAS JUMS BUS
bendrovės viršininkų
išlupti
X CJ .ertai AVest Sidėje pažįs- J Sv. Kaaimiero kapines.
ANT
NAUDOS.
Visos obzervatorijos pasau
2 flatų mūrinis namas, mo
Nuoširdžiai kviečiame visus
iš jų rankų krepšius su pini
Vakar Chicagoj paladotas'ltarnas J . Kulbis atidarė saldai
Klmmes. draugu* ir'pažįstamus
ly pasinaudos tai proga, kau derniško stiliaus ant Windalyvauti šiose laidotuvėse. I*ai
gaiš. Teėhus jiems vyko pa policijos leitenantas Larkin. nių ir saldžių gėrimų krautueliester Ave. arti Garfield Bul
<iotuvėms patarnaus jrrab. A.
būtinai ištyrus a r gyvena žmo varo,
namas 5x6 kambarių.
grobti tik kelis šimtus dole
i t 2118 West 23 St.
Masalskis.
nes
tenai
ar
ne.
}iusų
diAžalo
triminsrai ir grindis.
i
rių.
Nebuvo laiko, nes šū
Nuliūdę:
apšildomi.
I š Michigan ežero ištrauk-j x Aušros Vartų klebonas
džiausiąs interesas pasauly, Du eentraliniai
Žmona, Dukteris. Broliai ir
viai išjudino aplinkinius žmo
G'aradf/ius. 30 pėVlų lotas, šis
tas kažkoks Jobnny Ilarold į išsiuntinėjo parapi jonams lai
lyra sveikata. Gamta siūlo bargenas už $12.500.00.
ftvocerlai.
nes.
Bjornson lavonas.
'skus, kviesdamas prisidėti vi- j
mums daržoves del apsaugoI važiuojančius
automobi
jimo ir ]-»laik>Tno sveikatos.
Tel. Bouleyard 0611 ir 0774
Naujas " S u n P a r l o r " dvie
liu plėšikus viršininkai pa
Visos žoleles kurios randasi jų flatų ant Garfield Bulvaro PADAROM PIRKIMO IR PARleido keletą šūvių.
Tikima,
DAVIMO RASTUS.
Triner's Bitter Vyne yra dar po 5 kambarius. Dviems ka
vienas plėšikų bus sužeistas. ĮTJ
žovines . Šis vaistas išvalo rams mūrinis garadžius; tik Pasekmingai siunčiam pinigus ir
% Parduodam Laivakortes. •
Pašautas poliemonas veža
Jums vidurius ir palaikys tai reikalinga $4,000.00 cash.
mas ligoninėn mirė.
,7}
juos geram stovy. Mrs. Patti* SHEENAN - V7IT0US & CO.
•
1654 West 63-rd Street
Porter iš Petersburg, Va., ra
Tel. Prospect 1910
šo mums birželio 16 d. ' " A š .
JUODRANKIAI VEIKIA.
ANT PARDAVIMO
esu mačiusi didelius rezulta
Briffhton
Parke 2941 Pershin*
Mes skoliname
ant pirmi; j
Keletas gydytojų Chieagos
tus iš Triner's Bitter Vyno. Road 2 pag^-venlniy namas po 4-4 įmorgičių.
elektra, vanos ir augšl i e s taip pąt
vklumiesty #avo grasinančius
Aš jaučiuosi daug geriau ne- kambarius,
tas. Atsišaukite pas savininką
Perkame ir Parduodame pir2 augštŲ mūriniai namai, puikiai užbaigti, pastatyt} ant
6. K. ROKĄ
laiškus, kuriais reikalaujama |1
gu pirmiau". Jeigu tavo vai
nus morgičius po $500.00 ir aug2129 W. 23-r4 Place
Sočiau. .
ekstra plačių lotij.
*4
stininkas neturi tai rašvk tieTelef. Roosevelt 7977
pinigu, arba bus nužudyti.
, Norint platesnių
informacijų)
-creipkitės
pas:
L
šiai j Joseph Triner Company,
Polieija vienou nurodytou
ANT PARDAVIMO
Namai gatavi gyvenimui.
JUSnN MACK1EWICH
Cliicago. Tll.
(Apgr.)
Brighton Parke
vieton padėjo pundą.
Te
Ateikite i mūsų ofise nedelioj ir mes maloniai parodyki
l flatų medinis namas conetečiaus juodrankių nesulaukta
le pamatas 2 po 5 kamb. 1 po
me, arba telefonuokite, mes maloniai prisiusime jums
paskirtu laiku.
i ir 1 -- 3, garadžius cash $2,ESTATE L0ANS
Laiškuose ypač pažymima,
automobiliu ir nuvešime jumis prie tų namų.
500.00 kiti ant išmokėjimo. AINSURANCE
gentai neatsišaukite.
idant apie t a i polieija nebūtų Į
3321 Aubum Avenue
2342 So. Leavitt Str.
TJ
informuojama*
2 lubos iš Užpakalio
• 1

CHICA GOJĘ

V

M. J. KIRAS R. E
IMPROVEMENT CO

PIANAI"

A.

A.

PETRAS KAIRIS

3404 S. MORGAN ST,

NORĖDAMI

L. FABIONAS CO,

809 '#. 391b SI, Chicago

BRIGHTON

PARK

AR REIKALINGI TAU
PINIGAI?

Namu Bargenai

1

MORTGAGE BROKER

ĮVAIRUS BIZNIAI

ABNER H. COHEN

RUBIN BROS

. NUŽUDĖ MOTERIŠKE.
H a r r v Marka, 14 m., 1301
Newberry ave., vakare parėjo
namo ir rado užskleistas iš vi
daus duris.
Kadangi p jo
beldimus niekas neatsiliepė,
tad vaikas įlindo vidun p e r
langą.
Rado nužudytą motiną . i r
dar gyvą pasišovusį žinomą
vardu vyrą Carl Kabinovielu
Žmogžudis-savažudis paim
tas ligoninėn.
%

PAMESTA BOMBA.

ki»*n

ftifS+SPUf*

NICK BARTH

I

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
.

DR-STES ŠV. JUOZAPO GLO BĖJO

Mrs. Luey Kavanagh nušo
vė savo vyrą.
Pirm mirsiant i
tas žmogus savo gyvasties apdraudą — .5,000 dol., pavedė
savo broliui.
j
Dabar-gi žmogžudė kreipė-'
si teisman, kad ta vyro palik-1
t a apdrauda tektų j a i pačiai, j
Teisėjas kol-kas nepaskel
bė išsprendimo.

L. J. JACOBSON

i

Ky&ciz&zrsicifis&tt^

Rengiamas

x

"I>RAITG4 ,f

Tel. Lafayette 5153
Tel. Lafayette 6438

MES PATARNAUSIME JUMS TEISINGAI KUOMET JUS
SERGATE ARBA NETURITE DARBO

v

ted srt.

. NUiUDĖ VYRA, NORI
APDRAUD0S.

3804 SO KEDZIE AVE.

m»m»m
m i
AJtTI ŠVENTO KAZIMIE
Maliava. Aliejus, Elektros, Plum-J
RO VIENUOL.
j'bingr ir Namams reikalingi daly-|
6543 So. Maplewood Avenue
kaL
Radio Jrenglmai
puikus dviejų flatų namas šei»rirensta maliava «ai. $1.50 Į J §į įr §eši kambariai plieno
Visokiu rūšių pamatyk
konstrukcija,
sun
parloriai,
12202 W. 22nd Str.
City
miegamieji porčiai, pleistruoTe). Canal 0450
|
tas beismentas. anglims bins
3002 W. 50th Str.
"lockeriai, štimu šildoma, ug
Rampas Sacramento .
niavietės, knygoms šėpos tile- I Nauji 2 natų namai 6-6 kamb
vanos, puikus elektrikiniai fix Brighton Parke , lengvais išmokėTeamitig
turės ir artistiškos dekoraci Ijimais.
Special Bargenai
I'/laikmur maliava, aliejų ir lan
jos. Randasi Marąuette Manor
Augštos rūšies namai, 2 flatų X
gams stikhis, cementą ir pleisterį. (Parduodame anglis, k u ra i s, to- lotas 30x125 su visais įrengi- (ką. tik pastatyti 5-5 ir 6-6 kamb. j
Manor. Specialus kai-J
nais ar banketais. Esame agentumais ir viskas pilnai apmokė •Marąuette
ro Valspar varnishes ir Einamel.
ios ir specialus iSlyg-os ant šių
ta priskaitant i r gatve. Puiki f namų.
536 W. 18th Str.
>
Bargenai
residencijine apielinkė. Gali
Pasirinkimui bizniavi kampai ir
Tel. Canal 5928
ma tuojaus užimti. Geriausia I riduriitiai
tušti lotai augštos kleTelefonu užsakymai priimami ir
sos
Lkfnvhi
Apylinkėj Geriausloc
gurancija perkant ir parduo
pristatomi.
Bimtiii Vietos.
dant Real Estate t a i firmos
Kriaušiams, barberiams, kvietreputacija su kuria jus rei kininkams, auto salesrooms. garar
džlama, bučern€ms> bafdware makalus turite.
Havos ir rakandų krautuvams ir \
daugybe
kitokig blmių.
PATRICK & MOREAU
' Norint platesnių informacijų
2627 West 63 St. Talman Ave. kreipkitės pas:
Tel. Republic 6300
Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruo"SPEČIALIS~BARGENAS.
jame namus.
Padarome
3002 West 59th Str.
Greitam pirkėjui 6 kambariu
darbą greitai ir pigiai.
Kampas Saorameato
Užlaikome maliavų, popie- mūrinė bungalow karštu van
ru ir stiklu ir t. t.
deniu šildoma, 1 karui medi
3149 SO HALSTED ST.
nis garadžius. Kaina $9,000.00
Pres. Ramancionis
Cfhicago, 111. Tel. Yards 7282 I reikia $4,000 cash, arti 63-f-iop
NORINT PARDUOTI
ir California Ave.
REIKIA
JOHN J . KELLY & 0 0 ,

! NORINT NAMU IR į
j BIZNIO BARGENįĮ

HOME BUILDERS

*

1'žpraeitą vakarg. sprogusi
juodojo parako bomba apgrio
vė MeNalI hall, 47-ta ir Hate-

HARDWARE

Ll

BRIDGEPORT PAINTIN6
g & HARDVVARE CO.

NEDELIOJ LIEPOS 201924
POLONIA GROVE
Jefferson Park, 111.

Higgins ir 61-st Avenue y
Pradžia 10 vai. ryte

1

I AUTOMOBILIAI Į Į ^

Malonėkite skaitlingai atsilankyti kaip jauni taip ir seni kur galėsim linksmai
laika praleisti ir šviežių orų pakvėpuoti ir gražiai pasišokti prie puikios muzikos
kuri gros lietuviškus ir amerikoniškus šokius. Taipgi bus lenktynių ir kitokių žaislų
A
Kviečia KOMITETAS.
PASABGA: Paimkite bile karus iki Milwaukee Ave. ir važiuokite koį sustos
potam paeikite 2 bloku į pietus ir į vakarus iki daržo.
-V**
ty\><+?&Ąfy>nK

L. J. JACOBSON Į

A«*WrA?«

Didelis bargenas visokių rūšių
garantuotu karų. I&mokesčiais
ar mainais.
, Mes perkame karus u i Cash j i

Pinigai skolinami ant kan, *
cuomet jus jais jau važdnesite

SHERMAN AUTO SALES!
4614 So. Ashland Ave.
jį.** **t

Blvd. 8778.

t&ilZii&iiUi'ėm

1£L?SLto-»

2717 West 63-rd Stff.
Tel. Prospect 8300
Chicago.

MEDŽIAGA MATERIOLAS
Geram padėjime 4 kambarių cottage, materiolas. su langais durimis
: ir vieko kas tik tai* yra reikalinga.
j Norintieji bargeno atsišaukite:
SALOMĖJA RATAVIČIENE
818 w . SS-rd PI.
n i l f f f į tu.

\

"\

^m

GARSINUS
Jei nori parduoti: namą,
Uotą, biznį, rakandus, au
tomobilį, patelefonuok
"Draugui":

Roosevelt 7791
I Arba teikis atvykti pats
Į2334 S. Oakley Ave

'/*

