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Komunistu Riaušės
Berlyne

WISCONSIN NEDALYVAUS
"APSAUGOS IšMfeGINIME."
Nes tai butų padilginimas
prie nacionalio militarizmo.

VOKIEČIUOSE 1914 AL
DVASIA.

LIETHOJE

Nusakomas 1930 metais
karas.

PAKVIETIMAS LIETUVAI
DALYVAUU TARPTAU. TINIAME KONGRESE.
i — •
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VIEŠA

PADĖKA.
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Į " D r a u g o " pikniką- rugpiučio 3 dieną atsilankė
į du tūkstančių žmonių, organizacinį ir šeimininkavimo
sunkų darbą atliko iš visų kolonijų darbuotojų arti pus
antro šimto. Didelis skaičius Chicagos biznierių parė
mė tą pikniką suteikdami apgarsinimų tai knygai, kuri
tapo išdalyta ) visiems atsilankiusiems į pikniką.
Visiems tad brangiems mūsų prieteliams, ir atsi
lankiusiems svečiams, ir biznieriams, ir atsidavusiems
veikėjams, taip sunkiai dirbusiems dienos karštyje,
gerbiamiems mūsų inteligentams, ypač gerbiamai dvasiskijai, kuri asmeniai atsilankė i r aukštą savo moralę
paramą suteikė, — ypatingai gi Lietuvių Katalikų Fe
deracijos Chicagos apskričiui, kurio vardu ir darbu tas
mūsų laimėjimas tapo įkūnytas, —
tariame nuoširdžiausi ačių.
Mes niekuom kitu negalėsime tiems mūsų priete
liams atsilyginti, kaip tik dar stipriau dirbdami mūsų
sunkų darbą ir kartu su Jumis eidami prie visiško mū
sų brangiausių jkatalikybės idealų laimėjimo, prie vi
siško. Tiesos ir Meilės laimėjimo Lietuvių Tautoje.
Ta atsidavusi ir šiaip širdinga mums pagelbą pri
duoda mums daugiau drąsos ir džiaugsmo, kurie yra
nesulyginamai brangesni už visokį turtą.

BERLYNAS, rugp. 5. —
Tarptautinis Biuras prekia
•MADISON, įVis., rug. 5.— Tomis dienomis sukako de
vimui moterimis ir vaikais
Gubernatoriaus BLaine parė šimts metų nuo pradžios eu
panaikinti šaukia savo šeštą
B E R L Y N A S , rugp. 5. — " Šalin žmogžudė milicija, H
dymu paskelbta,, kad Wisconropinio karo, kuomet pirmu tarptautinį
Praeitą sekmadienį čionai no "Paliuosuokite politinius ka
kongresą Graz,
sino valstybes nacionalė gvar
kart 1914 metais
susikirto Austrijoj, š. m. rugsėjo 18, 19
rėta pagerbti žuvusius vokie l i n i u s ! "
dija nedalyvaus žinomajame
čius, kurie praliejo
kraują
Pasibaigus tiems
šauks rugsėjo 12 "apsaugos išmėgi tuometinės galingosios vals ir 20 d. Kongreso dienotvar
kėje yra šie klausimai: 1) po r
gindami savo tėvynę.
mams, komunistų grupės mė n i m e " arba "nacionalėje mo- tybės.
1
Dalis vokiečių šias sukaktu nografiniai spaudos leidiniai;
Dėlto, tūkstantinės žmonių gino giedoti "internaeionabilizaeijoje," tkuriai planus
ves paminėjo gedulingai, atsi 2) emigracija; 3) siūlomo už
minios
susirinko
priešais lą."
Bet jau buvo pervėlu. pagamino generalis
štabas
minus savo žuvusius
karei draudimo samdyti svetimų
Reichstago (parlamento) rū
Mirusių pagerbimas perviršininkaujant gen/ Pershinvius. Bet Vokietijos monar- kraštų moterims i vadinamus
mus.
Kalbėjo
prezidentas trauktas. Kariuomenė ir po gui.
ehistai garbino tik vokišką "toleruojamus n a m u s " svars
Ebert.
licija puolė komunistų gruAVisconsino valstybės nacio
kardą, skelbė pagiežą tiems, tymas; 4) moterys policinin
Didelėn aikštėn sutraukta pes. Imta jiems daužyti gal- nalė gvardija
gali prisidėti L
urie šiandie be pasigailėji kės; ir 5) samdymas užsienio
nemažai kariuomenės.
Vi v os.
prie "mobilizacijos" tik rei-.
moterų teatruose, kabaretuosur plevėsavo vėliavos*.
Vi keletos minutų įvesta kalaujant pačiam prezidentui, mo Vokietiją spaudžia.
Kuone visi gyvi buvę karo s e ir tt.
Tarptautinis Biu- v
rįaip 12:00 dieną, karinin tvarka.
Daug sužeistų pa kuomet kiltų būtinas reikalas.
vadai vokiečių pulkų susirin-! r a s oficialiai prašė Lietuvos
kai i sugtatytus eilėmis ka imta ligoninėn, nemažai rau
Gubernatorius Blaine laiko'
kiniuose skelbė
kareiviams Vyriausybės pasiųsti atstovą
reivius atsiliepė * 'domės." donųjų areštuota.
si Nebraskos gubernatoriaus
kuomet Kongresam
Kongresas yra
Žmonių minios apnuogino gal
Paskui minios užtraukė tau Bryano nuomonės, kad šaliai I91f£ metų dvasią,
vas ir kilo neapsakoma tyla tini himną. Kariuomenė nu- tokia "mobilizacija" nevien pirm visako buvo kaizeris. labai svarbus, nes prekiavi
Visi pažymėjo,
kad jaunoji mas moterimis ir vaikais yra
žuvusių kare pagerbimui. Ta vesta j kareivines.
nereikalinga, bet dar kensmin
..
Draugo" Redakcija ir
Administracija.
vokiečių
gentkartė
neprivalo
vienas
didžiausių
šių
dienių
Vienas
kareivis
peiliu
taip
griežtoji tyla turėjo tęstis dvi
g*
pamiršti savo tėvų geroizmo. nenormalumų.
Tautų Sąjun
biauriai suraižytas, kad mirė
minuti.
Kenksminga j i tuo, kad ša
Gen. von Sohoenaich para- ga kreipia didelės domės į šį
Bet praėjus vos keletai se pirm paimsiant jį ligoninėn. lies gyventojus
padilgintų
paskyrusi
Komunistai ^ravo gerą pa prie nacionalio militarizmo. M knygą, kurioje nusako nau klausimą ir yra
kundų, žmonių miniose surametų ir bernaitį 6 metų sukė
MIESTO MAJORAS
Bet jie
nesiliauja Pačioje Europoje tas padary ją Europoje karą 1930 m.*Ą- šiuo klausimu ekspertą i savo
liavo komunistai.
Jie ėmė moką.
lė pilnon vandens maudynėn,
KALTINAMAS.
not generolo, tuomet vokiečiai nuolatinę patariamąją komdsišaukti: "Šalin k a r a s , " " L a i triukšmavo. (Tai nepataisomi tų blogą įspūdį.
gi pati užsiėmė kokiu tai darPagaliaus
laimėsią.
gyvuoja sovietų respublika," gaivalai.
Chicagos vidumiestin arti- bu lauke,
pakenktų vykinamai pasauly
J o knygoje yra nemažai fa
moj ateity nebus galima del
G ryžusi abu vaikučiu rado
taikai.
ntazijos, bet nemažai gali but
daugumos žmonių nei įva prigėrusiu.
GAUJAS "RYTO"
ir tiesos.
Patriotinės orga
žiuoti, nei ineiti. J a u šiandie
REDAKTORIUS.
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Visoj

Karo

Padėtis
SOFIA, Bulgarija, rugp. , jį panaikino ir šaliai grąžin5. — Pastaraisiais laikais vi ti civiliai įstatymai.
Tuo pasinaudojo bolševistisoj Rumunijoj raudonieji gai
valai pradėjo nerimti. Atnau niai agentai. Visoj Šaly im
Pasirodė
jintos atakos prieš
žmones, ta mėtytį l)ombos.
ypač valdininkus. Imta bom sukilimų pačioj Besarabijoj.
bos mėtyti į valdiškus butus.
Ėmėsi priemonių.
Jmta griauti geležinkeliai, ar
Valdžiai prisiėjo imtis prie
dyti tiltai.
Dėlto, Rumunijos valdžia monių. Pirmiausia karo įsta
Padunojumi
paskelbė visoj šaly labai aš tymai grąžinti
trius karo įstatymus, ty. karo ir Dniestro paupiu, Besara
bijoj. Paskiaus grąžinti Bu
padėtį.
karešto distriktui.
Dabargi
Nominali* įstatymas.
— visai šaliai.
Nes pasirodė pavojaus iš
Xominalis karo įstatymas
Rumunijoj visas laikas gyva pačhj bolševikų pusės.
\Yisoj Rumunijoj yra aštri
vo.
Bet kuomet perniai pa
sitaisė šaly santykiai, valdžia žinni ir spaudos cenzūra.

R. Evans Nužudyta Meksikoj
:MEXICO ClffY, rugp. 5.— . Po t<ų visų
nepavykimų,
Žinoma Ros. Evans, Britani-jprieš Mrs. Evans užsiundyta
jos valdinė, kuri ilgas laikas j kareiviai ir-šiaip gaujos mekkovojo su Meksikos Obregone sįkonų. Dalis trobesių sude
valdžia, gindama savo dide ginta, dalis gyvulių užgTobta.
lius žemės plotus, nuo vyro iTečiaus moteriškė nepasi
paveldėtus, pagaliaus nežino davė*.
J i su savo darbinin
mų piktadarių nužudyta.
kais apsiginklavusi gynė sa
Del to,
J a i su savo manadžeriu va vastį nuo grobė jų.
žiuojant užpulta ir peršauta. Britanija reiškė nepasitikėji
mo Meksikos valdžia.
Kilo
Manad^eris sužeistas ir nuo
nesutikim/ai.
Atšauktas Bri
jo atimta 2,000 pesos, kuriuos
tanijos diplomatinis agentas.
vežė darbininkus apmokėti
Tečiaus su Mrs. Evans ki
Juk per kelis metus Obre- tokiu būdu apsidirbta.
Išpagono valdžaa mėgino nuo jos salų pulta ir nužudyta.
atimti didelius žemės plotus.
(Kuomet tas nevyko, norėta
SERBAI PROTESTUOJA.
tai nuo jos nupirkti. Kadan
gi mažai duota, tad Mrs. Ey i E N N A , rugp. 5. — Bul
vans nesutiko parduoti.
garijos valdžia karo tarny

nizacijos.
\VAJSHINCTGN, rug. 5.
Karo departamentas skelbia,
kad daugybė patriotinių organizacijų, t a r p kurių ir mo
terų organizacijų,
atsiliepia
ir pasižada "apsaugos išmė
ginimą" rūgs. 12 remti ir
"išmėginime" dalyvauti.
Ypač karo veteranų organi
zacijos stipriai remia "mobi
lizaciją" rugsėjo 12.

Jokio žodžio.
AVASHINGiTON, rugp. 5 . . .
Čionai iš karo departamente
jokių žinių nepaduodama apie
Wisconsino ir Nebraskos gu
bernatorių nusistatymą prieš
"mobilizaciją."

AEROPLANAS PAMESTAS
OKEANE.
KARO- LAIVAS RICHMOND, rugp. 4. ,— P u ameri
konišku aeroplanu iš Kirkwall laimingai nuskrido į Le
dų Salą. Gi trečiasis su lei
tenantu Wade įdribo okean
am
Šis laivas leitenantą ir jo
mechaniką išgelbėjo.
Te
čiaus apdaužytas aeroplanas
paliktas okeane baigti vil
nims.

LAUKIA ATVYKSTANT
VOKIEČIŲ,

. GRAIKIJA ISPĖJA
BULGARIJA.
Toliaus bulgarų užpuldinėji
mai nebus leistini.
VIENNA, rugp., 5. — Bal
kanuose neramybės
plinta.
Makedonijos bul^irai kofriitadžai
nuolat
užpuldinėja
graikus anapus sienos.
Graikija įspėjo
Bulgariją,
kad tie užpuldinėjimai butų
pertraukti, nes ilgai jie nebus
toleruojami.
Tuo tarpu Bulgarija pasiun
tė Graikijai protestą už bul
garų valstiečių žudymą.
Graikijos valdžia užgina ži
nias, kad ji buk pasirengusi
briautis
Bulgarijon ir tam
tikslui jąu sutraukiama kariuo
menė. Bet tuo pačiu kartu
pažymima, kad užpuolikų bul
garų gaujos bus vejamos kadir Bulgarijos žemėje*, jei jos
užpuldinės graikus.
Europos diplomatai bijo
naujo karo, kuris gali pakilti
Balkanuose.
Jugoslavija
tikrai pultų
Bulgariją, jei tarp Bulgari
jos ir Graikijos kiltų karas.
Tuomet kasgi ?
Tuomet
raudonoji Rusija vargiai iš
būtų
neutralė.
Ji- pakeltų
v
kovą Rumunijai.

gatvės užsikimšusios automo
Buvusiam " J i y t o " redakto bilinis ir vežimais.
rium p. Z. Starkui priėmus
Miesto* valdyba tečiaus neVidaus Reikalų
Ministerio mintija daryti palengvinimų.
portfelį.
" R y t o " redakto
Daugelis kaltina miesto ma
rium paskirtas p. Antanas jorą.
J i s nesirūpina pažeDėdela buvęs " L i e t u v o s " re-Jmįnip geležinkelių
reikale;
dakcijos narys. " E l t o s " ži- bet veda tuščias derybas su
nių redaktorius, paskiausiu gatvekarių bendrove.
laiku buvęs mūsų Čekoslovakuose konsulo sekretorius.

GIRTAVIMO VAISIAI

SPORTININKŲ RUNG
TYNES.

Mike Baker, 1104 W. Mon
roe sf., begirtaujant su Ja
mes Anderson susibarė ir pa
ŠILUTE. Sportininkai lai starąjį
pašovė.
Anderson
mėjo Tilžėje lenktynėse. — vargiai pagysiąs.
Pereitą sekmadienį
fcilutės
vandens sportininkai dalyva
BAISI NELAIME.
vo Tilžės irkluotojų lenktynė
se: I š Šilutiškių premiJAĮ lai
Mrs. Lilian Siągel, 359 E.
mėjo tarp kitų Sediks,Kalvys.
Kleinas, Lauka, Rondiks ir 55 s U, J vakar rytą mergaitę 5
Hicas.

PAŠELPA BEDARBIAMS.
KLAIPĖDA, 10-VII.
—
Miesto Valdyga paskyrė 150,000 litų bedarbiams šelpti.
P . Ign, Jonynas, dalyvavęs
Draugijų Tautų Sąjungai re
mti konferencijoj Iione, liep.
mėn. 10 d. sugrįžo į ^feauną.
SKAITYKITE I R PLATIN
K I T E " D U AUGĄ.''

Bulgarija bolševikams yra
AR ŽINAI KAD
LONDONAS, rugp. 5. — brangi. Tenai visas komunisSantarvės valstybių konferen tįU lizdas.
Iš ten bolševikai šaudykle ant kurios buvo iš
ei j a laikinai pertraukta. Lau tikisi visoje Europoje iškelti pjauta vardas Alexander Sle-'
kirk (Bobinson Crusoe) ir da
kiama atvykstant pakviestų komunizmo papartį.
'\
ta 1701 tapo parduota Londo
vokiečių delegatų.
ne už $1,000? Ar žinai kad
ŽUVO UŽ VAIKŲ VOGIMĄ. skonis 100% grynai Turkiško
NAUJA REVOLIUCIJA
Tabako kuris randasi Helmar
HONDURASE.
- S H A N G H A I , rugp. 5. — cigare tuose yra geriausias?
MANAGUA, rugp. 5. — čioani viešai svarbiausioj gat Pamėgink Turkiško tabako
Hondūras respublikoj
kilo vėj sušaudyta du kinu, apkal cigaretus o tikrai pamėgsi
. J o s dvaro plotuose valdžia bon pašaukė 3,000 atsarginių, nauja revoliucija, ^usirėmi- : tintu už vaikų vogimą su tiks taip kaip ir kiti.
muose daug žmonių, žuvo.
lu juos parduoti yergijon.
norėjo įkurti ūkio mokyklą.
Serbai protestuoja.
;(Aper,);

. . KOLUMBO VYČIŲ
KONVENCIJA.
NEW YORK,Tugp. 5. —
Šiandie čionai prasideda me
tinė Kolumbo Vyčių organiza
cijos konvencija.
CHICAGO. — Šiandie ne
pastovus oras; gali but griausmių, lietaus, vėtrų; nę taip
daug - šilta.

PINIGŲ KURSAS.
Rugpiučio 4, 1924 m.
Lietuvos 100 litų
$10.00
Anglijos 1 sterl. sv.
4.45
Prancūzijos 100 frankų . . . . 5.34
Belgijos 100 frankų
4.77
Šveicarijos 100 frankų . . 18.70
Italijos 100 lirų
4.38
Čekoslovakijos 100 kronų.. 2.98
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Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

PINIGUS
ii

P E R

DRAUGĄ

H

NES. "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
banką — ŪKIO BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
"DRAUGAS," PUBL. OO.,
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, EI.
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vafc
Sekmadieniais uždaryta.
iiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

A JUM
ftĖftftJtftŪrOS ATSAKYlais įsigalėjusieji vakliminkai padarė dabartinis ministerių
sunkiai yra prieinami. Kuo pirmininkas p. Tualetas, kad
* * MTMH
met valdininkai, valstybes samane siųsti po 10 ii kiekvk
u
Rašo JL Bacevičius.
KLAIPĖDOS SOTAOTI JUMyUCATOi.
J?
"!fc«8!»BSr iredaktoriui,
tarnautojai, virto žmonėms nos ministerijas žaaonių į už
Liepos 30 d. . LretUos Seimas ra*8*rkate (p*t**rt*!fr> (%**& " $ * N P " No. 184) Grigaičiui. Rug?. 4 d, savo
Eina kasdieną išskyros nedėldienius viešpačiais - satrapais, ir dar sienius pasimokyti. Kaip bu*
laifea#t#e Tamsta prašai,
neteisingais silpnųjų skriau tinkamų žmonių, ar juos irnfe. sutartį su Alijantais d*l Klaipėdos galutino perleidimo Lie Katalikų Kongresas.
SBSJUUBS
^o»wi
tuvai. Kokios gi reikšmės ši ratifikacija turės Lietuvai jos
Prieš Kongresą pasimačiau \*d "Draugo" poterius fcalPusei Metų
13.00 dikais, tuomet biurokratizmo* si, ar juos skirsi, visvien bus
vidaus ir uisįenio santVMuose? Lietuva valdo Klaipėdą jau su kun. Dogeliu, jam įteikiau Jmntieji daktarai" paliktų
.dienos tapo suskaitytos; žmo- geriau negu dabar kad yra.
n prenumeratą mo&asi iskalno. Lai
ramybėje.
nės ėme ieškoti kitokių vals- v Lietuvoje trūksta k valsty- antrus metus. Pati ratifikacija neįneš daug ko naujo { eko Federacijos įgaliavimus. Da- Tamstos asmenį
kas skaitosi nuo užrašymo dienos,
lybės tvarkymo būdų ir žodis' hi»io patyrimo. Per septynius. nominius Lietuvos ar Klaipėdos santykius. Ji tik pagreitins u« ir plačiai teko pasikalbėt*] Jeigu Tarae*es varde pamiaės* nuo Naaji} Metų. Norint permai
nyti adresas visada reikia prisiųs biurokratizmas" įsigijo vi- metus to valstybinio patyrimo galutiną autonomijos įgyvendinimą. Klaipėdos kraštas gal apie lietuvius katalikus Ame jimas sukelia Tamstai tokios
ti ii senas adresas. Pinigai geriau sai kitonišką reikšmę. Šiandie- gįefe tfek įsigijo tite, kurie per dar šį rudenį susilauks savo Seimelio, o kiek vėliau teks jam rikoje. Kongrese dalydavau, didelės neranrybes, tai reiškia,
siai siųsti išperkant krasoje ar ex- ną
biurokratizmas žmonių tą visą laiką valdininkavo. siųsti 6 savo atstovus ir į Lietuvos Seimą. Kas tie 6 atstovai bet Federacijos reikale išdės- kad Tamstos nervai yra suge
!
preso "Money Order" arba įdedant kalboje reiškia jau nebe lalp- Bet
paprasti ūkininkėliai,! bus> n u o *• <&*£ priderės*Seimo partijų santyfcavimas ir[tė kum V. Taškunas. ls lak dc; ptff*rrume gydytis. Jeigu
ptugnA j registruota laiska.
sningą su^ centru tampriai su kuomet juos išrenka į valsčių, Ministerių Kabineto pastovumas. Žinant kaip puikiai Klai- kraščių jau turbūt žir
žinote, ko jTamstai norėtų sužinoti ge
DRAUGAS PUB. CO.
rištą valstybes valdymo ma ar apskritį valdyti keliolika, P** 08 ]sr^to vokiečiai yra susiorganizavę ir kaip patogias kia svarbi mums, amerikie rą psichiatrą, prašome pašauk
šineriją, bet reiškią įkyrėjusią ar kelias dešimtis tūkstančių pozicijas jie dabar ten užima, galima spėti, kad iš- 6 atsto čiams, pravesta rezoiiue^ja t i murtris telefonu: mes su
2334 So. Oakley Avenue
tneteisybėHiis, pasiputimu, val žmonių, jie paprastai
neturi vų gali but net 4 vokiečiai ir ti& 2 lietuviai. Nors lietuviai kaslink Federacijos. Nuo šio mielu noru Tamstai, kaipo
Chicago, Blinol3.
dininkų nesuvaldomos minios jokio patyrimo. Iki šiol tiems ten daugumoje, bet politikoje daug daugiau sveria judresni Kongreso katalikiškoji Lietu savo kolegai, duosime nu
Tel. Roosevelt 7791
valstybes reikalų tampymą ir nepatyrusiems žmonėms buvo miestelėnai ir valdininkai, kurių ten dauguma Vokiečiai. Lie va pripažįsta vyriausiąja vi-: rodymų. Pasigydžius Tamstai
'patartume atsiminti, kad vie
vilkinimą.
duota visa valia. Rezultate tuviai-gi gyvena kaimuose, mala terodo politinio judrume suomenės organizacija tiktai
bei gudrumo ir tautiniai vos tik pradeda susiprasti. Tad Federaciją. Pasižadama turėti no žmogaus asmuo yra nTažesTRIUKŠMAS DEL T Vienas tad biurokratizmas skundžiasi žmonės Lietuvai, pirmieji
rinkimai gali lietuviams duoti nejaukių rezultatų. kuoartkniausiųs santykius. A- nis, negu* tūkstančiai asmenų
3 ra istorinis, savo laiku tar kad savyvaldybių žinioje esan
SAVYVALDYBIŲ. navęs ir atsitarnavęs. Antra tieji keliai netaisomi, kad mo Klaipėdos krašto vokiečiai padidins Lietuvos Seime mažumų trodo, kad ir Amerikiečiams paimti kartu. Tamsta savo lai
sis, šių dienų biurokratizmas, kyklos nekūrenamos, kad mo bloką ir greičiausia seks žydų ir lenkų pėdomis, t. y. stos ir bendrai lietuvių kataliky kraityje per daug metų ne
bei tas liabai išeis ant naudos. duodi ramybės tūkstančiams,
Bedievukų spauda Lietuvo yra netikęs valdininkų valdi kesčiai neteisingai paskirsto opozicijon prieš Lietuvos vyriausybę.
Sutarties ratifikavimas padarys labai gero įspūdžio A- Kongrese dalyvavo arti 1,500 spiaudydamas ugnimi prieš
je ir Amerikoje labai pyksta ninkavimas.
mi, kad savyyaldybės ponai
Kad valdininkų sauvaliavi neprieinami ir tt. ir tt. O pasi lijantų valstybėse. Lietuva galės įeiti į normalius diplomati žmonių. Dalyvavo šv. TSvo at tūkstančiams brangius ir šven
ant Lietuvos Seimo už tai, kad
manoma taisyti Lietuvos sa- mą^ tinginiavime ir neteisin skųsti nėra kam, nes ne gi va nius santykius su Anglija it Francija. Lietuva Londone stovas, Vyskupai, Universite tus tikybinius jausmus. Ardapt tūkstančių ramybę, sunku
vyvaldybės. Jau tas vienas, gą viešpatavimą panaikinti žiuosi del kiekvieno mažmo ir Paryžiuj ir tos valstybės Kaune galės turėti įgaliotus mi to profesoriai, ir daugybė
žmonių. tikėtis sau ramybės.
kad kairieji jokio taisytino griebėsi žmonės į jų vietą pa žio į Kauną pas miiusterį, ne nisterius ir nepaprastus pasiuntinius. Galima bus bandyti tū svarbių Lietuvoje
blogo savivaldybėse nemato, statyti ne atsakomingus prieš gi samdysi advokatus, kurie las politinis susiartinimas su anglais ir francuzais. O tai Valstybės prezidentas p. A.
sumažins lenkams progas mindžioti mūsų reikalus Tautų Stulgmskas buvo atsilankęs A t V a U S LAIŠKAS PKUI
atrodo įtariamas. Nes juk pa Centrą žmonės, bet savo rink brangiai kainuoja.
S. RODŽIUI
du kartu.
Tad sumanyta taisyti blo Sąjungoj ir Europos politikoj.
saulyje nieko nėra tobulaus, tinius, atsakomingus prieš
Iš to, kad lenkai galės Nemunu plukdyti Lietuvos ir Įspūdį Kongresas paliko ne
ir mėginimai taisyti negali bū pačius rinkėjus. Iš čia kilo ri gumus tokiu būdu. Savyval
117 N. Dearborn,
ti laikomi už nuodėmę. O jau nktieji parlamentai ir savy- dybių nenaikinti, bet neteisti, Gudijos medžius, blogo rodos nebus daugiau, negu dabar. išdildomą. Aišku darosi, kad
€terbi«ma*xs Tfcmista!
bedievukams, kurie su savo valdybės. Pačių žmonių rink * * nemokšoms'' savyvaldybeseNes ir ligšiol lenkai kirto ir gabeno užsienin rytinių pakraš Lietuvos katalikai nenusi
čių miškus. Tiktai kitais keliais tie miškai eidavo. Lenkų leidžia, bet stiprėja kas dateną
Lietuvos Universiteto var
progresyviškumu
nešiojasi, toji valdžia ir viršūnėse ir vie sauvaliauti.
tose dabar yra ir Amerikoje,
miško pirkliai (ar valdžia) gal mažiau uždirbdavo gelžkeliais ir susipratimu ir darbštumu. du nuoširdžiai tariu Tamistai
kaip katinas su pūsle, tiek
Savyvaldybės
pasilieka.
ir demokratingose šalyse. Taip
medžius gabendami, bet už tai Lenkijos valdiški gelžkėliai Pavasarininkų Kongresas
ačiū, kad dovanojai mūsų
daug tulžies gadinti neapsi
padaryta ir Lietuvoje.
Bet jų pinnininkais bus pa pasinaudodavo. Dabar šituo pelnu jiems teks dalinties su
Šiauliuose.
augštąjai mokslo įstaigai sa
mokėtų už tai, kad katalikai
Lietuvos darbininkais, kurio plukdys jų medžius Nemunu,
skirti
valdžios
valdininkai,
Iš Katalikų Kongreso Kau vo senųjų monetų, šiaip arche
Lietuvos Seime, nenorėdami Kuris valdymo būdas
j*u įsigiję patyrimo. J&e bus Ir medžių plukdymas neprivers Lietuvos Vilniaus atsižade- ne tuojaus važiavome į Pava ologijos ir etnoprbfijos bei ki
tupėti ant vietos mėgina šį tą • geresnis?
savyvaldybese taip pat ir ti ir diplomatinius santykius su lenkais užmegzti.
sarininkų Kongresą Šiauliuo tokius rinkinius. Smulkų tu
pataisyti. Bet gal nėra ko tai
atstovais.
RUSŲ KALBA LIETUVOJ.
se. Tokio Kongreso turbūt nė daiktų sąrašą paskelbs Vedė
syti! Pažiūrėkime į tuos už Ar atgyvenęs centralizavi Centro valdžios
Lietuvos valdiškose gimnazijose ir mokyklose rusų kal ra matęs nei vienas amerikie jai tų Lietuvos Universiteto
metimus, kurie typingai yra mas,, ar naujas demokratingu- Bus kam pasiskųsti arčiau,
išreikšti "N-nose".
masf Kuris teisingesnis lank bus daugaiu sutartinumo dar bos dabar nemokinama kaipo privalomo dalyko, žemesniųjų tis lietuvis. Susivažiavo 6,000 įstaigų, kuriose dovanotieji
Rašo "N-nos", kad Lietu stesnis, pigesnis saliai, ir nau be, bus daugiau patyrimo, klasių gimnazistai dabar visai nemoka rusiškai. 6 - 8 klasės delegatų. Nebuvo Šiauliuose daiktai bus kdkonii ir stu
bus mažiau apmokamų valgy gimnazistai irgi ne visi jos moka, ir tai labai silpnai Jau tokios bažnyčios, nei tokio dentų naudojanli. •
vos krikše. demokratai augina dingesnis?
universiteto studentų yra rusiškai nemokančių. Tai lig - ir šventoriaus; kur visi butų ga.
biurokratizmą, kad biurokra ^Vtsiprašydami ir Italijos tojų.
Su didžia "pagarba
tizmo naikinimui priemonė y- Mussolinio ir visų pasaulyje
Toks savyvaldybių patvar naujiena, palyginant su tais dar nesenais laikais, kuomet leję sutilpti. Tad pamaldos
Sun. P. Bučys,
ra vietinių savyvaldybių plė socialistinių bedievukų, mes kymas turi dar ir kitą gerą visi kiek pasimokinę lietuviai geriau mokėdavo rusiškai ne buvo laikomos lauke. Nebuvo
Lietuvos Univ. profesorius
tojimas, kad krikščionys sa- išdrįstame pasakyti, kad nei pusę, būtent pačias savyval gu lietuviškai kalbėti ir rašyti. Bot senesnės kartos valdinin tokios svetaines ne tik Šiau
ir rektorius.
vyvaldybcs griauja, kad tai y- vienas, nei kitas būdas valdy dybės auklėja ir pratina prie kai bei inteligentai dar tebemoka rusų kalbos ir kaikurie liuose, bet ir visoje Lietuvoje,
Chicagcv H*ra grįžimas prie carizmo ga mo nėra ideališkas taip, kad valstybinio darbo. Iki šiol bu net tankiai ja. vartoja, ypač kurie su rusėmis apsivedę. Su kuri butų galėjusi juos sutal
4 rugpiucio |92# m.
dynės, kad neturėdami net jo nereikėtų niekuomet taisy vo tasai pratinimos, bet jis Rusija labai stambių ir tankių reikalų Lietuva kol kas ne pinti. Tad posėdžiai buvo lai
komi lauke. Lijo lietus, 0 de P. & Kirtus laikraščius pra
tinkamų valdininkų jie jau ti.
buvo daromas ant žmonių gy turi Vienok kai grius Lenkijos Dauguvos koridorius ir su
grįš mums Vilnins, mes ir vėl susidursime su rusais preky legatai nesiskristė, tiktai kie šau persispausdinti.
dabar nori padaryti valdinin
vo
kailio
ir
buvo
per
skau
Pirmiausia teisingumas: to
P. B.
boje ir politikoje. Tad p. A. Smetona, eksprezidentas. Tautos kvienas užsirašinėjo kaibų tu
kus Lietuvos šeimininkais. O
dus
kaip
tik
vietiniams
žmo
kia bus valdžia, kokie žmo
Vaire" (liepos 17 d.) kelia rusų kalbos klausimą ir ragina rinį ir rezoliucijas, kad sugrį
"Draugas", kuris su tais "Nnių
reikalams.
nės. Ar tu juos rink iš apa
Švietimo Ministeriją ateity įvesti į kaikurias gimnazijos žę saviškiams pasakyti k gy- visus Pavasarininkų Kongre
nų" sakymais ne visai sutin
čios, ar tu juos skirk iš vir
rusų kalba, kaipo privalomą dalyką, kad senesniems inteli veniman vykinti Liepos 6 d. so dadyvius tuojaus Kongresui
ka, esąs "nemokšas". Na, ir šaus, jeigu* valdininkas bus Ar bus geriau?
gentams išmirus nepristigtume rusiškai mokančių žmonių. buvo bendroji koriiunija. Nuo pasibaigus ims į kariuomenę,
užbaigtas kriukis.
Visiems vagis, t'ai jis bus vagis. Ir
Ar toks sumanymas jau vi
7 Vai. iš ryto iki 11 vaT. Vys ;si^s Lenkijos parubežyn. Bet
tiems svarbiems
įrodinėji-^ skiriant ir renkant pirmiausia siškai pataisys Lietuvos vi Jis tarp kitko taip išvalžioja:
mams, kuriuos "N-nos" rado reikia turSti šalyje žmonių dujinę padėtį I Galima iš kal
"Rusiškai mokosi viso pasaulio biznieriai, kurie tykoja kupas ir dar du kunig&i dali nieko segetbėjo net ptodiiuai,
reikalo juodai pabrėžti, mums teisingų. Neteisingas centras no pasakyti, kad ir čia bus prasismerkti Rusijon, anglai, danai, švedai ir kiti, o kaip ma jo komuniją. Paskui ant šven nei gs^cfeaatiiios paskalos.
norėtųsi gauti daugiau argu paskirs tą, kuris jam daugaiu- tolį nuo tobulybės. Kol Lietu no lietuviai apie rusų kalbos mokslą? Tas klausimas nėra toriaus Vyskupas StlaikS iš- Kaskart mažiau Lietuvoje tam
mentų, negu koliojimos "ne- siai užmokės. Neteisingi rin voje nebus mokytų žmonių opus, kol mes dar, vyresniosios kartos, tebemokame rusiškai, Mlmingas šv. Mišias. Žmonės sumo, kaskart mažiau betiki;ma bedievių melams. Ir rukšmokšais". Nesitikėdami iš kikai savo balsus parduos.
pertekliaus, kol" rinkikai ne-' kol susisiekimas su Rusija pasunkintas dirbtinai Lenkijos netilpo.
'' N-nišk ių " " mokšų " susi
bus daugiaus išsilavinę pa sudarytų koridorium tarp mūsų ir rusų. Bet taip visuomet
Sunku atpasakoti, kokį di tančM jaunimo grįžo ramiai
Toliaus - lankstomas ir
laukti rimtų argumentų^ pa-1
tys, kol bus Lietuvoje sukčiai nepaliks, ateis laikas, kada tas koridorius išnyks, kada Lie delį įspūdi padarė tos visos namon, atliką puikiai savo
naudingumas. Čia reikia turė
idttpbus, pasiryžę stipriai kovo
galvokime patys.
ti žmonių mokytų ir patyru gudresni už teisinguosius, tol tuva atgaus iš Lenkijos nelaisvės Vilnių ir visų pietų pa iškilnias ant kiekvieno> kuris ti už skaisčią Lietuvos ateivis bus vargas.
kraštį, kurs teisingai ir teisėtai priklauso Lietuvai Tuomet ;jas m«tJe\ Rodos iš visos šir
Kas tai yra biurokratizmas? sių. Ar centro valdžia skirs,
už tiesą ir šviesą, ir pati
ar žmonės patys rinks, bet jei Bet jokiu būdu negalima Ir mes busime verčiami arčiau ir dažniau susisiekti su Ru dies norėtumei žmogus su
kę įspūdžio, kad Lietuvos ka
šukti :
Biurokratizmo žodis prasi gu tinkamų žmonių nebus, tai peikti Lietuvos valdžios ir Sei sija, mokėti su ja rusiškai susikalbėti.
Iiai gyvuoja katalikiška talikybė, Lietuvos gyvybės du
dėjo ketvirtame šimtmetyje,' iš to nieko neišeis. Gali būti mo už tai kad jie mėgina tai
O reikalo bendrauti su Rusija mums yra no mažiau, bet
kuomet imperatorius Konstan ir. labai teisingas ūkininkas, syti, kas yra negero. Ar gi daugiau, negu anglams, danams, prancūzams ir kitiems toly Lietuva. Pikto galybės jos ne^ šia ^ra neapgaHma.
Nemoku "aš gražiai rašyti ir
tinas Didysis savo didžiulę kuris gerai moka 15 karvių mūsų bedievukų visas taip giems svetimšaliams. Po Rusija išgyvenome šimtą metų su apgalės,
dešimtos dalies to, ką patyRomos valstybę paskirstė į savo ūkyje valdyti; bet jeigu daug skelbaimas "pažangu viršum, to gyvenimo pėdsakų paliko mums teismo, įstatymų Bedievių darbai
dalis, ir kiekvienos dalies val jis bus paskirtas, ar išrinktas mas" yra tame, kad nieko ne ir administracijos srityse, be to, dar Didžiosios Lietuvos t a s Lietuvos Katalikų f&p-lj™^ ma&eju k jaučiu, nepara
dymą ir įvairių reikalų tvar valdyti 15,000 žmonių ir jei daryti, nieko nemėginti, nieko Kunigaikštijos metų senovės rasų, arba jai artima, gudų kai rūmas bedieviams yra nepa įšiau. Jei pargrįšiu Amerikon,
kymą pavedė savo skirtiem? gu jis mokslo ir patyrimo ne- netaisyti, kuomet yra negerai f ba vyravo viešame valstybės gyvenime, dauguma to laiko do kenčiamas. Lietuvos Katalikų papasakosiu gyvu žodžiu. Per
valdininkams po priežiūra ir t u r § s > t a i g j 0 s a v y v a l d y b ė s , Supi*antamas dalykas, kad ir kumentų rašyta tują kalba. Su tokiu gudiškai rusišku pali Kongreso darbus įie peikė sa duokite Chicagiečiams, ypač
atsakomybė centralės imperi ar valdiško biuro visvien pa-f bedievukai mėgintų ir taisy kimu turi susidurti ne tik tyrinėtojas istorikas, bet ir prak vo spaudoje, kiek įmanydami j ^ 0 ^ Sidiečlams mano geriau
joje valdžios. Kuomet valsty sidarys tvartas.
tų. Bet visa nelaime tame, tikas juristas ir administratorius. Ir tas palikimas ne kelio Viešo išniekinimo padaryti? sius finke^mus.
Jei'fcas turi pas mane reibės reikalai yra vedami cen
kad šavyvald>ybėse
dabar lika, o kelias dešimtis, jei ne daugiau, metų Lietuvai bus visgi neišdrįso.
v*
Pigumo
žvilgsniu
tralės Valdžios skirtų ir cen
Šiauliuose įvyko milžiniška ikaią, tegul rašo' tokiu adfeecia sauvaliauja daugiausia "ne neišvengiamas, taigi privalomas.
sunku yra ką pasakyti.
tralės valdžios kontroliuoja
mokšos" iš bedeivukų liogeAmerikai ilgiems metams užsidarius, o kitur pasaulyje demonstracija gatvėse. Daly su>
Xe svarbu ar ingiai, ar bran
mų valdininkų, tuomet vals
rio. Bedievukai vsiuomet tu Lietuvos emigracijai kelio nesuradus, mūsų gyventojų per vavo 12,000 žmonių, keturi
giai atseina valdymas, svar
tybe buvo laikoma biurokrati
ri geras kakarines, o geri lie tekliui ekspansija, mušu prekybai ir pirkliams, mūsų; busi benai, choras iš 800 žmonių,,
bu, ar daug, ar maža pelno
nė.
• * '"^vnrif
tuviai patikėįo iškalbingiems mai žemės ūkio pramonei ekspansija belieka rytai, tariant galybės vėliavų. Ant vėliavų
duoda šaliai. Amerikos Val
šakių aiiakritys.
Pradžioje
biurokratizmas, džia yra brangiausia visame' pažadams, išrinko juos ir da> didžiulė Rusijos valstybių federacija. Jei danai spraudžiasi' visur buvo matytis pąjašai:
centro rūpestingai prižiūri pasaulyje, nors ji yra paremta bar spiaudosi. Tad nepatinka su savo žemės uMo gaminiais tenai, tai kodėl mes lietuviai "Dievas ,ir Tėv^e". Tad
• 3K
mas, kaip kiekviena nauja šl demokratiniais pamatais. Bet bedievukams, esantiems savy turėtume likti jų užpakalyje. Tiesa, mes dar nesame pasivi jšiaulių 'bedieviai ir zydeMai,
Tittskijiipii
—«
uota, ptosi tarnavo neblogai. vienkart ji šaliai duoda ir di valdybese, kad vald&ia jiems ję danų, bet mes dedamės seką jų pavyzdžiu, siekiame in jmatydami tą katalikų garbę
pristatys jų darbeliams dabuo dustrializuoti mūsų žemės ukį.
•namon^ a&fcę puikiai s«vo r-m L*bai aš nekenčiu p. T. Ilgainiui ir centro kontrolė su džiausią pelną.
tojus.
Vadinasi, mūsų ūkio padėtis verčia atsiminti rytus, pa jpravardžiavosi, kaip išmanė, — E # tu šneki? Kki jį \
silpnėjo ir valdininkai pripra
Lietuvos sąlygos.
Matyt labai jau tamsus tie sukti į juos ir savo politiškai-ekonominę orientaciją, išplėsti Išrašytas anfc katalikų vėlia padanges kalia. —
tę viešpatauti ėmė neteisingai
elgtis. Be to pasirodė, kad vai Net bedievukams neabejota- jų darbeliai, kad taip labai ją nuo vakarų ir į rytus. Per tai juk mes nesurusėsime, kaip vų obalsius pravardžiavo kuo — Pasakyk jiems, kad taip
diainkai valstybei brangiai ma, kad Lietuvai mokytų vml- jie bijo, Kad kas nepaaiatyfcB;. dosuvokietietėjoine ar aesupaaouaSjeine, a«tig*ęš$ į vaka š ^ š c W s i a į s sodnais. Buvo ffcfcele jį padangėse i* palikpaleidę gan** « * *
^
atseitaa ir žmonėms su- reika- dininkų trūksta. Tad getai
3.2- rus, Inte j»*t*toibėitte Bepriklausoma vafetyb*3 \
LIETUVIŲ KATALIKŲ
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n i m > ir naujos parapijos fotodaa sfe-.da ižfcirdė kad šiais metais
parapijos mokesčių įpluuke
$500.00 daugiau kaip pereitais
Pr&mttfttte.
metais. Mokestis gi buvo to*
•
••
a*
šalpos, p. IX Naruševičius, ku Sefcea&jfc rugpiučio 6 d. į- kis pat, kaip pereitais metais.
ris tapo sužeistas darbe. Abu vyks labai svarbus jaunųjų Dabar visų paraplionųf aky*
/'
berniuke, susirinkt 'atkreiptos, kada prasidės Ba
fHgODiu tenka iš dfcatagystee' Vyčių
Rubliu*) 3 i . Šv. A*f«tfof pakirti drangai.
mas. Su-mo pradžia 7:00 vai. žnyčios malevojimas.
dr-st& laiko mėnesini stttr-may
vakare Šv. Antano par. svet. Susirinkime klebonas paaiš
Per
"Draugo"
piknifca.
ėicėSusirinkimo svarbiausias tikPrabom visų tgvų paraginti kino, kad yra daroma kas yriečiad
gferai
darbarvoei.
Sve
las buvo apatrti dėstės pikni
savo vaikelius, kad ateitų į i a reikalinga malevojinmi.
čiai
atsitenke
iš
CieeFosr
via
ką^ kurk fvyks mgpiučio 10*
šitą susirinkimą. Jei kas dar Visiems paaiškėjo, toad kltebostengėsi
daryti
biznf
pas
sad. Bergman's darže. Komite.
neprigulėtų prie jaunųjų Vy nas labai rūpinas tuomi dide^
vosius,
tad
ir
nestebėtiną,
tai deda visas pastangas, kad
čių, šiame susirinkime bus liu daarbu.
kad
prie
mažu
rateliu
pada
piknikas kuogoriausia pasi
priimami. Mokestis 5 centai į
Pernai buvo pasigarsinta
ryta
po
kelias
dešimts
dol.
sekti*.
* i yįįįm
menes j. Taipgi turim "ka- laikraščiuose, kad parapijonys
Per šį sus-m$ *r draugystę jie pefoio.
.• *
mors", kuriuos pradčsim ro s*avo veikimu netik nori S\K
sirašė p. S. Paseckas. Rudenop
"Draugo" pi k nik an buvo dyti rudeny.
silyginti su kitom kolonijoms,
tikimasi, kad per kiekvieną suvažiavusi visa Ciceros kata-, Vedėjai:
bet dar ir pralenkti. Šįmet iš,
sus-mą prisirašys po penkis lik u inteligentija, l'ik nešimaL. Krekščiunas,
visko matos, kad tas ir pasinaujų narių. Sv.. Antano dr- tė daktarų, ar jtar jie nenori j
A. Stulga.
seks.
"Automobily savo vis laikau kartoną
ste yra vitena iš didžiausia su mumis ir besusieiti Apart
27-toj liepos mūsų bažny
Cieeroje. Visi draugai jauni inteligentų teko pastebėti, la
HELMAES. Negaliu be jų būti. Drau
Praneštalae.
čioj buvo Šv. Onos atlaidai.
vyrai, tad ir mirimu mažai te- bai daug taip jau svecių iš Ci Švento Vardo Jėzaus Drau
gai tą žino nes kas nedėlią tariu vėl
Vietiniam klebonui j. pagelb^
|«sitaiko.
cero.
gija eis "in corpore" Ispa- atvyko iš Cnicagos kun. Ma
pirkti. Jie myli HELMARS trek kiek
Draugystė" nutarė išmokėti
nties
P. Pučkorius
vienintelis i ^
subatos vakare rugp. tulaitis. Po sumai pfasakė la
ašM.
/V
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X^ ^
A
.
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V . V * k'
pašalpą p. L. Žukauskui, kiu
9
d.
Sv;
Antano
bažnyčioj,
ibai įspūdingą pamokslą, kas
ris se^ga jau penktą savaip. jCiceroje Hetuvis fotografte- Cicero. O prie Šventos Komu-' •visiems labai patiko.
HELMARS negali gamintis iš Kai
Taipgi yra užsimeidaves pa- jtas, num. tM So. 4*9 Ct., sn- riijos nedalioj, 7:30 ryta, irgi'
Tą pačią dieną Vyčių 28-tą
šyto tabako - tik grynas TuririMtos
ko daug turis paveikslų pagali būti vartojamas šiems skaniems
Sdarytų iš^ "Draugo" pikni "in corpore". Visi nariai ma 'kuopa turėjo metinį pikninlonėkite susirinkti nedėrios* ką. Diena pasitaikė labai gnu
ko.
cigaretams. štai kodėl rūkytojai mai
rytą 7:60 vai. į svetainę. fif 'ii. Visi linksmai laiką pralei
no į HELMARS.
Cieeroje yra daug įvairių ten eisime į bažnyčią.
do ant tyro oro. Šv. Onos
įartistų advokatų, daktare ir
L. KrekSčiunas.
parapijos darže. Turbūt, kad
Turiu už garbė pranešti
visuomenei ypač savo tau kitokių įvairių žymesnių žmo'
HELMARS yra absoliutiškai gry
tos dienos pekio bus nemaža.
tiečiams Lietuviams kad aš nių. Cieeroje oras kiek geres
Butų malonu matyti, kad niuni ir įpekiuoti į kartono skrynu
padidinau stocka savo vai nis kaip Chieagoje, tad visi
sų> kolonijos lietuviai supras
stinėj. Kainos dabar dauf?
tės, kad jie nelužtų.
žemesnės negu pirmiau kad žymesnieji žmonės kraustosi
tų geriau jaunimo reikalus ir
buvo.
'ar prie &v. Kazimiero vienuo- „
. v.
^
„. susirinktų skaitlingteu. Pažy*
.
. „.
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Pas mus šiuo metu sumazė- mėtinas dalytas, kad mūsų
Kaip kiti, taip ir jus džiaug
jo
darbai, Daugybe stengiasi
lyno
ar
\
Cicero,
o
Chicagoje
nelabai nori gyventi.
sitės petrmnę į Turkiškus
turėti daržų, kad galėtų už ^klebonas neapleidžia mūsų
Paskutinių laiku kaip girv
siauginti produktų. Kiti užsi jaunimo ir dalyvauja visur sy
•
John Maiachowskas, dėtis,
Cieeros
daiuinin- ima pieninkystė, laiko po ke kiu su .jais ir tas reiškia
Gamintojai augščlansica
kai kaip tai J. Kudirka, & lias karves. Tie užsiėmimai daug jaunimo veikime.
rūšies Turkiškų ir Ecjptiškij
\
cl|w.retg pasaulį.
Lanraitienė, E. Rakauskienė" neblogai sekasi lietuviams.
Springvalietlg.
3327 So. Hakted St* ir kiti žada susiorganizuoti,
•i *v
Katriems reik ir pirkti pienas,
Chicago
Tel. Blvd. 0696
tai iš saviškių gauna ne auk
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didmiesčių
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GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Pastaruoju laiku teko pate4608 SO. ASHTJUTO AVKHUE,
ksta pas mus labai daug. Vie uiyti iš spaudos ir privatinių
4442 So. Western Ave.
ChJcago, BI.
Tetef. naakjftta 4 1 4 *
Vai.: t ryto nd 11 piet: 1 p o
ni išvažiuoja, kiti atvažiuoja.' šaltinių kad kai kurie lietu
plot lkl S po plet. 6:30 rak. Iki
Praleidžia nros kelias dienas viai labai susirūpinę esą mano
t:30 Tftk.
• • i • • m*
. » » » . » » ^~
ant tyro oro ir vėl grįžta. Vi ateitimi. Ištifcrųjų kaikurie
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Gydytojas, Chirurffaa, Obs- siems patinka šitas miestelis. asmenys daugiaus rūpinasi
Šv. Onos parapijos reikalai manim, negu aš pats savimi.
tetrikas i r Specijalistas
JSlektroterapa*.
yra gerame stovyje. 20-toj Kad išvengus nereikalingų'
T/
Z3SB
IŠIMA TONSILUS Liepos buvo parapijos pusme komentorių 'bei paaiškinimų
SgSSfS
tinis susirinkimas, kurį gerb. mūsų spaudoj turiu garbes
1791 W. «7-lfc §1
8
»•
Taiandos nao I lkl l t diena, nao •
klebonas kun. Rupšis atidaro pranešti savo draugams bei
Iki I ral. rak. Nsdėllomls a a o f
*u malda. Parapijonų atsi prietelaims taip pat ir tiems,
lkl I vai. p a platų.
(akmmį* taliyj*)
e ptMHM a* o lankė nemaža. Visi labai rim kurie esa labai susirūpinę ma
t«m tikromis mpk*ilikomta įįįtmSmmm bal Talatala
•Irdajlma. m
tai svarstė parapijos reikalus no ateitimi, kad mario Vys
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'
yra nlkatea daro oporaclj**.
rr visų ūpas buvo pakilęs, ka- kupas J. M. Edmund F. UibPRAŠYMAS.
Gudrus Te4dejas Išgel
bons D. D. paskyrė" mane lai-'
bėjo Šeimyną,
1411 So. 56 Ave. Cicero. 111.
Gydo apaclallal rtsoalae rjrų ir
flaM atidaryto*: kaodloa ooo S
Gerbiamieji Amerikos lie- N a m ų s v i n i n k a s u ž g a n ė d i n t a s
motam lytiška* liga*.
PO pm ud •
»% kinai (vasaros metu) prie an
Nodollomto
Ir
1401 Ma^lina aUtiiil
Tel. Canal 2655
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Fotografas
reikalais reikia kreipties šiuo Aš esu Lietuvos kareivis,
Valando*: 1—4 po platų 7—•
PANSIRNA 8TUDIO
Tola lenkų šeimyna New Yorke
)flso TeL Boalevard
1901 s. Halsted St.,
Chlcago.
nesenai bavo pašaukta i ttisni^, faisavo
ir
jūsų
tėvynės
gynėjas.
antrašu:
Rev.
M.
F.
Dauman
Rektd; Tel. Dr«sel §191
riame ėjo byla delėi jos išvfcrymo
Taldmas nedaro skirtumo
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miesto dalis.
keli kaimynai, kurje sfeuttfle>i,
DR. A. J. KAKALIUS
fion, Germantown, N. Y. Prie turint, pasiskaityt laikraščių' buvo
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šeimyną ia tų namų.
kad Vasaros metu čia yra bus
Kvietkos
visokiom
pra-.
Kampas 31*t Str.
Teisėjas* išklausęs verkiančiu kū
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į
motinos pasiteisinimo, kad ji
Vai.: l t — 1 1 ryto: s—s po n
FRANK JINDRICH. Jr.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
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*l South Dearbom Street
"ttOOM \Vm TRIBŪNE BLDG.
Telefonas Baodolph S261

Vakarais: 2151 West 22 St.
_ teletooaa

A D V OK A T A 8
T§ W. Monroe Street
• M — Tel. Randolph 1900
VaL. Nuo 0 ryto Iki 5 po pietų
VakanUa s t t S So. lftdstdl Str.
Telef. Yards 1015

M-

1

1

PRANEŠIMAS

>>' uiTi "u •.. m.

A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko Name
2201 W. I2nd St. TeL Ganai 60W

JOHN KUCHINSKAS
fclETLVIS ADVOKATAS
221* W. 22-nd St. arti Leaiitt S t
Telefonas Canal 25o2
Valandos: 9 ryto iki 9 Vakaro. Se, re«oj h- PėtnyčioJ nuo 9 r. iki 6
v. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Parmas ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaua lengvomis išlygo
mis.

BALYS F. MASTAUSKAS'
A D V O K A T A S
Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju.
Metropolitan State Banko 9*me
1201 West 22nd Street
Telefonas Ganai M M

NEW CITY PHARMACY

GERMANTO WN, N. Y.
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Dr.SABrenza

i i A. O L I S
ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001
TeL Randolph 1034 VaL n u o t - 5
VAKARAIS:
3301 S. Halsted st. Tel. Blvd. 6773
v. v apart Fanedėlio Ir
Pėtnyčios

t V. W. RUTKAUSKAS

DR. A. K. RUTKAUSKAS

A DV OKAT A S
••-a*

Ofisaa Didrifte^tyj:

29 South La Salle Street
Kam baris BSO
Telefonas Geatral M M

Dr. A, Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass

Dr, I. N . Feinberg

Dili Ai Ai ROTH

Sakyk su Petkom

Dr. Maurice Kahn

Df. CHAftLES SE6AL

DR. P. L ZAUTORIS
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A. E.
A D V O K A T A S
Vidurmiestyje Ofisas:
M l Chlcago Temple Bldg

77 W. VVashington St.
CICERO Ofisas: Fanedėlio vak.
' 1314 S. Cicero Av. TeL Cicero 56M
BItIDGEPORT Ofisas: Kitais vak.
3236 S. Halsted St. TeL Boul. 6717
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J. P. V V A I T C N E r
La vv y e r
LIETUVIS ADVOKATAS
D. 514—516—127 K. Dearborn SL TeL Randolph 5584—AS»5
10717 aodiana Ave.
TeL P a i l s i u M 7 t .
• • • • • • • • • • • » • * • • • #

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Telefonas Canal 5395

18RN 6, MEZLAiSKIS
Generalis Koctraktoriui,
statytojas ir senų namą
taisytojas.
2819 West 24-th Street
Chicago, n t
i
Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
MaliaSojlmo Kontraktorius

DaŽŲ k Poperos Krautuvij
2338 SO. l i E A V I T T S T R .

S. D. LACHAWtCZ
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Skaitykite, Platikinte, Renki
te ''Drangą*', vieomtėlį kata.

Wmą m»*Mtl Amerikoje.

likos ^Atstovybei Wa%ižifeasys Džiugai, Jriię iš Krakenavo valsčiaus.
l i e t Sssprab. Atstovybe
B. A. V.

Oloaco, DL
-l^tarn«tt^viaidŽ
kaoplffi»a»^
:als meldtta at0 , „Mano

Itlaa 4«a»-

SKAITYKETi: IE PJ^ATINKTTE " DRAUGĄ.
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moterų ir vaikų straikerį ant mo eis apmokėjimui Jubilėji- man, nes tai vienas svarbiau*
kurio vyrai bandė savO spė nio "Moterų Dirvos" nume sių mūsų kuopos susirinkimų.
kas kas kiek gali išmušti. Pa rio. Gražus begalo tikslas. Prašome taipgi atsivesti nau
bandžiau ir aš, bet man nesi Kiekviena sąjungietė
turėtų jų narių kuopon.
sekė kaip reikia. Subytino laikyti sau priederme parduo
Valdyba.
I
PLAYER PIANAS
mane. WeH, sakau, tiek to. ti bilietų. Bet ne visos pla
Iš priežasties ' bedarbės ir
Straikerį
lakiė
Aušros
.Vartų'
čiai žiuri į tą dalyką. Kai ku
reikalingumo pinigų parduo
AREŠTUOTU 2 TURTINGU
VĖTRA CHICAGOJE.
siu
savo $700 player pianą ir
kolonija.
rios sąjungjietėš mano, kad
VAIKINU.
87 roles, su suoleliu ir kabine
Toliau paėjėjus, užėjau dau jos turi gana savų reikalų,
Užpraeita naktį per kaitu už $100 ir $18.00 storage
Visuotinas
metinis
kunigų
charges.
Vakar anksti rytą policija kurias Chicagos dalis ir apy gybę ratų ratelių kuriuos įsuko kam čia dar Sąjungai darbuoKlauskite Mr. F r a n k ' s piano
sugavo automobiliu bevažiuo linkes praūžė vėtra su griaus Ciceriečiai. Matyti, kad €ice- tis? Bet turiu drąsos paklau- Vienybės Amerikoj susirinki
1389 Milwaukee Avenue
mas įvyks šimet rugpiučio 19
1-mo Lubo.
jančiu clu Chicagos turtingų tiniais. Daug rųslų užsemta, riečiai yra geri mekanikai^ sti, kas mums, Sąjungietems,
ir
20
dd.
Port
Pitt
Hotel,
jiems labai sklandžiai ratai šioj valandoj
gali daugiau
tėvų vaikinu.
Tai Beraard daug nuostolių padaryta.
,
sukėsi ir bandė svetelių liukės. rūpėti, kaip ne mūsų Sąjun- Pittsburgh, Pa.
lleMahon ir Eobert F . Carey.
1
Seimas
atsidarys
10
vai.
A.
Jiedu per naktį iš sekma DAUG BAIMĖS PADARYTA Be Cicerieeių ir Brightonpar- ga? J u k tai yra mūsų pačių
M.
kiečiai
boles
ridinėjo
ir
rateorganizacija.
Jei
mes
pačios
dienio traukėsi po kabaretus,
ANT PARDAVIMO resto
Kunigų Vienybės Valdyba.
liais
važinėjo.
Jiems
matyti
i
Sąjungietės
nesirūpinsime
jo*
ranas ir Lunch Room parduo
paskui leidosi automobiliu va
Prie Elm st. užsisukimo vir
siu arba mainysiu ant namo,
žinoti kaipo laukiniu. . Jiedu šutinio geležinkelio vienas va taipgi biznis ėjo smarkiai, reikalais, kai gi jais rūpinsis?
loto, automobilio, bučemės ar
PRANEŠIMAS.
nes aš vargiai prisigrudau pa- Taigi, brangios sąjungietės,
pasivijo ir pralenkė būrį va gonas nušoko nuo bėgių vakar
kito biznio.
ritinėti bolių. Einu toliau, visos į darbą! Chicagos Mote
722 West 35-th St.
žiuojančių detektivų.
išie ė- rvta.
A. C. W. of A. Ločai Union
žiūriu, kad ir Town of Lakie- rų Sąjungos Apskričio, ir Mo
Tel, Boulevard 3249
mė vytis.
Keliaujantiems daug bai čiai saldainius dalija, ir šalta terų Sąjungos 10-jo Seimo ko 269 susirinkimas įvyks 8 d.
1
Besivejant imta šaudytis.
mės padaryta.
Apie valan koše sušilusių širdis gaivina. misijos nuoširdžiai kviečiu vi rugpiučio (Augusto) 1924 7:Pasekmėje vienas policmonas
dą ėmė viską pataisyti. Dau Bevaikščiodamas po daržą, iš- sas sąjungietės stoti petis į 30 p. m. 1564 N. Robey St.,
pašautas, gi agudu jaunikliu
alkau, bet " D r a u g o ' ' pik. ne- petį, kaip kareiviai! Mes tu Prašomi atvykti visi LocaJo
gelis susivėlino darban.
ANT PARDAVIMO 2 lotai
paimta policijos nuovadon.
badas. Užėjau į restoraną, ku rime išparduoti visus tikie nariai, nes bus referendumasant Talm'an Avę. pusė bloko
Areštuotas Frank Uya. J o ri laikė Nekalto Prasidėjimo tus ir serijas iki paskirtam balsavimas už pakėlimą mėne i pietus nuo Archer Ave. At
MERGINA IŠGELBĖTA.
sinių duoklių ligi dviejų dole sišaukite pas savininką,
dviejuose namuose, 11935 ir Mergaičių Draugija iš West laikui. Gerai žinome, kad
R. YUCUS
rių i mėnesį vienodas mokes
Sidės.
Restoranas
neatrodė
5200 So. Honore Str.
11941 So. Wood s i , užeita ga
bankieto tikietai turi būti grą
Miss Edith Kussell, 21 m..
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Ameriką
i
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Cakaip pikniko restoranas, bet žinami nevėliau Rugpiučio 10
Chicago. UI.
minant " 1 ^ 0 ^ ^ ^ . "
ežeran išėjo maudytis ir mė
kaip vidurmiesty — papuoštas d., serijos nevėliau R u g p i u č i o nadą. Malonėkite tad ateiti
ginio parodyti, kad ir ji gera
išdabintas, o pasiėmus valgią 15 d. Kas norės dalyvauti Mo visi i r apsvarstyti reikalus.
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plaukikė.
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skilandžių tainėje jų nebus galima gauti. vyks antradieny rugp. 5 d.
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P- pargabentų ši Brooklyno.(Mat Bankieto tikietai kainuoja tik 1924 šv. Jurgio parap. svet. J . A . L e p p a , Savininkas
7:30 vai. Vak.
Vienas iš gražiausių
važiuoti beveik visas Chicagos ten vienas lietuvis juos daro). $1.00. Tikietus galima gauti
Visos
nares
nuoširdžiai
valgyklų Chicagoje.
Praeitą sekmadieni nuo au- Chkpgūi lietuvių kolonijas, O gi skanumėlis tų valgių, o pas kiekvieną Sąjungietę.
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neparduotus malonėkite su> Patarnavimas mandatas sužeista.
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grąžinti, gi už parduotus ti giausis.
delį pasitenkinimą.
kar " D r a u g o ' ' pkinikas pil
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Bridgeportiečius,
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Trečiadienį (Seredoj)- si o
AVebster ave., norėdamas pa
Tel. Boulevard 3985
gėrimais. Baras turėjo labai
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3
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išryto
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labai
Aš Marijona Pilipalčiuke paie&kau
bauginti vaikus, pasiėmė re
daug svečių taip kad visą die mėnesio 6 d. 7 vai. vakare, savo
brolio Juozapo Pili palšio ir ftvo
volverį ir šovė į šaligatvį. Ku gražus. Saulutė linksmai švie nelę dirbantiems už baro ne šv. Jurgio parap. mokyklos eerio Juozapo Bendoraičio setery
čia, vėjelis švelniai pučia, pra
Magdalenos ir Petronėlės Pilipalčiulipka nuo cemento atšoko ir
davė pasilsėti, dirbo ir dirbo. salėje 2 aukšte įvyks A. L. kių. Jie visi paeina iš Suvalkų red.
našaudamas giedrią dieną. Oi'
Vilkaviškio apskr. Uskinų ValSč. Ussmuogė jam* rankon.
Mat diena buvo karštoka, tai R. K. Moterų Sąjungos 1-mos kinų kaimo, 23 metai atgalios jie gy
žmones burtais sustoję, taria
kuopos priešseiminis susirin veno Ohicagoj aš išvažiavau J Ško
VYRŲ Ht MOTERŲ
Policija priede jį areštavo.
visus gerti troškino.
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Brooklyn, X. Y.
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"
šiemet
naujausios mados. Atliekam
"Nauji mūriniai .namai užbai
Daugybe svieto. Mes susita ana daug uždirbs. Matyti, mokesnius taipgi priduoti pi
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gti ir baigiami budavoti po
g
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i
parduotas
serijas
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siems prieinamas kainas.
6 ir 6 kamb. karštu vande rę pasisamdėme troką ir a p i e j j c a s m e ^ vis žmonės geriau
Valome, Dažome ir At
niu apšildomi, ąžuolo užbai 12 vai. nubarškėjome į Natio pradeda suprasti katalikiškos vakarienės bilietus. Šis susi Cliinijoj norą tax'ų? Chinie- naujiname senus.
rinkimas mūsų k\iopos tai pa ('•iu tautine skola yra apie
gimai, įtaisymai pagal vėliau nal Grove, kuriame buvo visij spaudos reikšmę.
2337 S. Leavitt Str.
penkis Amerikoniškus doMeskutinis
prieš
Seimą
užtai
jo
šios mados, vieta labai graži senai laukiamas piknikas. 2mo
Tel. Roosevelt 8982
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per
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,
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apleisti
jokiu
būdu.
arti parkų ir mokyklą 66 ir n h j p r i s t o ; j e didžiausios eilės
Tolman ave.
trisdešimts
Šiame susirinkime narės tai yra tris šimtus
prie langelio lyg, kad Lietuvo
2 nauji namai
Brighton
MOTERŲ SĄJUNGOS
pgi jau galės įsigyti kuopos kartų didesne. Ar žinai kad
P^arke 4 ir 4 kamb. beismon- je per atlaidus. Nors dar ank
SEIMAS.
paveikslų, kurie labai gerai Turkiškas tabakas yra getas, bungalow stogas, įtaisyti sti, bet įėjus į daržą radome
pavyko. P-nas Stankūnas nu-Iriausias tabakas eigaretams
pagal vėliausios mados. Par iau daugybę žmonių. O vis
Užlaikome maliava, aliojy ir lan
J a u beliko dvi savaiti
iki
emė tikrai gražius atvaizdus. S i Helmars turi savije tur gams stiklus, cementą ir pleisteduosime pigiai ar mainysime dar žmonės plaukė ir plaukė.
Parduodame anglis, karais, to
ant senesnių namų ar lotų. P-nas Zaulevičius sako, kad M o t e r u $*)**&>* S e i m u i - M u ~ J ų kaina $1.00. Kiekviena kiško tabako ir jie gražiai rį.
nais ar basketais. Esame agenturo Valspar varnishes ir Enamel.
Namas 8 metų senumo
J clar jo daržas nematęs tiek} ^ ^jnnfrietės clirba visą smar sąjungietė privalėtų jų bent supekiuoti kietose skrynutė
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Visos narės kuopos be išsi keliuose.
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3 ir pusė pagyv. namas, Y., iš Sheboygan, Wis. atva-' tuvaitė". Per tą, patį vaka
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SAP
ktra ir visi kiti parankumai i T - ^ ^ m
-i1T-ir-,
i
•euiJiiH
^oįj-BA
jame namus.
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tik už $6100.00, cash $2000.00. ^ ° ^ į j 1 " *
? 5 ? f t dirbiniu, vienas Šilkų Skėtys
darbą greitai ir pigiai.
av -eSap 'n§91 'S*
Atsišaukit greitai
^ 1 S - E * < ^ i e a ^ I n d - i r * (umbreHa), $10 ir $5 auksu.
Užlaikome maliavų, popieapylinkes miestukų.
ru ir stiklu ir t! t.
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daržą
padavinėja
išlaimėjimo
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Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi ir visokius biznius.
Darb£ atliekam greitai,
puriai it gerai.
Kreipkitės:

3352 So. Habted Str.
Tel. Boulevard 9641
(BŪK G U D R U
Pasinaudok proga kol dari
fyra laiko išsirinkti gerą
jvieta del gyvenimo arti
>Marquette P a r k ir šv. Ka-|
jimiero Vienuolino.
KAS KĄ NORI
Pirkti narna, parduoti.'
įainyti a r budavoti
Kreipkitės p a s
Z,$, M ILK L VICL &CO
Apsaugam Insurinam viską
Tel. Prospect 4345

i PIRKIT KAMA ARBA LOTA j
del gero 8avo valku ir sau kur y- j
ra medžiu ir kvietkų, kur yra
vieta daržovėms ir kiemas vai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki- j
te savo vaikams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti
už rendas niekados
nesugrjita.
i Tuos pačias pinigus ka mokat už
randa įmokėsi t į narna; trumpu
laiku pats namas Išsimokės. Aš
turtu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink šv. Kazimiero
Vienuolyną,
kur yra puikiausia
1
Chicagos Lietuvių kolonija, netoli
Marouette Park kuris bus vienas
l.š gražiausiu Parku visam mieste.
Taipgi visus visokios rūšies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu visose Chicagos dalyse.
Išmainom prastesnius namus ant
geresnu namu kokioj tik vietoj
turite. Kaipo TJetuvis tai visados
lietuviams patarnauja kogeriausia

3206 S. HALSTED ST.

IEŠKO

GHAS. K. VUOSAITIS
RUBįĮ SIUVĖJAS

REAL ESTATE EVVESTMENTS
2416 W. Marouette Rd. (Or 67
Blv^.)
(Arti Western Ave.)
Tel. Proąpeet 8476
•*-

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
P A S MUS.
TAS JUMS BUS
AIvT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

i

NICK BARTH
Teaming

536 W. 18th Str.

BRIDGEPORT PAINTIN6
& HARDWARE CO.

J!Q

i

[THE GEEVUM GIRLS
#-•

SMltill

808 W. 3511 SI. Chicago
Tel. BonkTard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinirua ir
•
Parduodam Laivakortes. •

i

AR REIKALINGI TAU
PINIGAI?
Mes skoliname
ant
pirmų]
jmorgičių.
Mes taip pat
Perkame Ir Parduodame pirįus morgičius po $500.00 ir aug!§Čiau.
Norint platesnių
informacijų]
[kreipkitės pas:

JUSTIN MACK1EWICH

MORTGAGE BROKER
IREAL ESTATE LOANS &|
INSURANCE
2342 So. Leavitt Str.

L

J. H E N I F F
REAL ESTATE

LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos rūšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis.
5710 S. Kedaie Avenue
Chicago, UI.
Refildendjos Tel.
Prospect 5101

Ofiso Tel.
Prospeot 6778 (j

Remkite tuos profesiona
lus, biznierius kurie garsinasi dienrašti a Draufe^.

