(LITgUANIAN DAILY FRIEND)

«
-!-

Ne.

194

2c

A C O PY

,

CHICAGO, ILLINOIS, ŠEŠTADIENIS, RUGP. (AUGUST) 16 D., 1924 M.

2c

METAI-YOL a

A C0 PY

C I T E R E D A8 SEOOND-CLASS MATTER MAKCH 81, 1916, AT CHICAGO, I L U N O I S tJJJDER T H E O F AOT O P MARCH S, 1871

Balkanuose, tuo pačiu laiku
E R A Z I U J 9 S REV0L1Umakedonai rengia revoliuciją Į
CI0NIER1AI VEJAMI.
už Makedonijos laisvę.
Makedonų revoliucionierių
Federalė kariuomenė turi
partijos
vadas P . Tchaulev
sunkenybių.
PRELATAS IŠNAUJO
atvyko Yiennon konferuoti
IMSIS SUNKIŲJŲ
su komunistų vadais, kurie
BUENOS A I R E S , ArgenPRIEDERMIU
direktuoja risą propagandą tina, rugp. 16. — Laikraščio
Balkanuose.
Nacion
korespondentas iš
Nebežino ar jis bus stiprus
Anot Tchaulev'o, Balkanai Santos, Brazilijos, praneša,
kaip buvęs.
neturės užtikrintos ramybės, į kad revoliucionieriai išvysto
KALBAMA, KAD VOKIEČIAI GALŲ
kaip ilgai Makedonija neat-! akciją Sao Paulo provincijos
GALE P A S I D U O S
VIEXXA, liepos 30 (kogaus laisvės.
| gilumoje, bet paskui
juos
resp.) — Kacionalės Katali
_
' Rusijos bolševikai Balka- j briaujasi federalė kariuomeLONDONAS, rugp. 15. j — j Gi jei daugiaus turėtų daryti
kų Gerovės Konferencijos AWAvSHIXGrrOX, rugp. 1£. tas šiuokart toli daugiaus ir nuose 'dirba, už sovietų fede- 1U'- t"
merikojo vietos koresponden- — Ketvirtadienį vakare čia aiškiaus viską apsakė už tą raciją, gi makedonai turi vii-1 Federalistai tečiaus sutin- Nėra taikos Ruhro krašto e- nusileidimų, jo valdžia atsivakuotės klausimu.
durtų pavojun.
tui Dr. F . Fuuder teko pasi republikonų partija turėjo iš- platformą.
ties nuo bolševikų gauti kiek j ka sunkenybių, kadangi bė#
Tečiaus kai-kurie konferen
Matyt, vokiečiai turės su
.
is* pačių svarbiausiųjų P r e pinigų, su kurių pagelba jie darni revoliucionieriai sunai
matyti su Austrijos kanelie- kilmes.
cijos delegatai tvirtina, kad tikti su f raneuzų'norais. Nes
Tos partijos komitetas for zidento pareiškimu reikia pa- tikisi pahuosuoti Makedoni kino vandens kubilus.
rium, prelatu SeipeL
Prela
gal dar šiandien ar rytoj j - premieras Herriot garbės i&maliai painformavo Prezide 1 žymėti šiuos:
tas jam t a r ė ;
Pačiame Sao Paulo mieste,
ją ir ją sujungti su Bulgoriu
džiu užtikrina, kad ta evokup
Darbuosis, kad žemės ukį ją ir ją sujungti su Bulgari kaip apskaitoma, revoliucijos vvks taika.
Pranešk
amerikonams, ntą Coolidge, kad jis nomiVokiečių
delegatai y r a tė gal įvyks anksčiau, Tuekaip aš daug esu dėkingas .nuotas kandidatu į Sfcv. VaV pastatyti ant vienodo ekono j a
laiku sunaikinta apie 1,800
nuolatiniame
susinėsime su jaus po konferencijos franeu>
minio pagrindo su visomis
jiems u i reikštas man sim- stybių prezidentus,
namų.
Berlynu.
Nežinia kokias jie zų i belgų kariuomenės bus
kokj
Ši politinė audiencija įvy- kitomis
industrijomis, ty*, Jugoslavija.
patijas ir palankumą,
Daugelis miesto gyventojų
Continental
Aleinoriaiiidant ateity farmeriai nejuJugoslavija šiandie susidu gryžta iš provincijos gilu gaus galutinas instrukcijas. atšauktos iš atokesnių ir vo
parodė man ir mano šaliai, ko
Prancijos premjeras Her- kiečiams svarbesnių vietų, t sa
pereinančiai sunkiąsias išmė- hall, kur susirinko
įžymieji retų vargo.
ria su tokia situacija, kurią mos.
Autoritetai gryžusių
Dėlto susirinkus Kongre pereiti j a i nebus lengva.
ginimu valandas."
republikonų partijos vadai ir
didžiumą areštuoja ir kaman riot užsispynė, kad ankščiaus ko Herriot.
Bet protokole turi but pa
vienerių metų negali but tas
sui gruodžio pradžioje
tam
Tai pašauto ir šiandie jau J<* šalininkai,
Pirmiausia nuo Jugoslavi tinėja, ar kartais jie nebus
kraštas evakuotas. • Vokie- dėta vieneri metai. Nes ki
kuone visai pasveikusio kanPrezidentas Coolidge, kaip tikslui, jis paskirs komitetą ir jos nori atsidalinti makedo- prisidėję prie revoliucijos..
»
taip jis galėtų atlikti patžuelierio nuoširdi
padėka vi- paprastai pasakė ""prakalbą, jam paves pagaminti reikalin • na\y paskui dalis albanų, točiai tuotarpu pažymi, kad be
dystę.
šiems tiems, kurie reiškė jam J o prakalba visais žvilgs gus planus farmerių padėties r j a u s cernogorai ir pagaliaus
tos
evakuotės
jie
negali
prisi
NORVEGIJOS PARLA
Išviso bus penki konferen
kroatai-slovėnai.
Visos šios
simpatijų, kuomet pirm keęl- niais kitokia už demokratų palengvinimui.
dėti prie ekspertų planų vy
MENTO ATSTOVAS
cijos protokolai.
Taipat pranešė, kad jis ža- keturios tautinės grupės netos mėnesiu vienas socialia partijos kandidato prakalbą.
ki nimo.
KALĖJIME.
Kai-kas sako, kad rytoj jie
Į demokratų kandidato a- j da sušaukti tarptautinę kon- nori but serbų junge.
tas jį pašovė.
PasiPremiero Herrioto pusėje
(
.
bus pasirašyti santarvės ir
Coolidge ierenciją tolesniam- pasaulio taikins pirmutinei progai jos
stovi
Anglija
ir
Belgija.
Sa
Po to pasikėsinimo visas takas Prezidentas
CHRISTIANJA, rųgp. 16Vokietijos delegatų.
valstybių
ginklavimosi
maži
ramiai
i
r
šaltai
atsakė,
kad
i-ivilr/.notas pasaulis jam rei
pulsis
prieš
Jugoslavijos — Eugene Claussen, komuni ko, jis gana daug nusileido.
»
*
sveiku nimui.
škė daug gilios simpatijos ir Amerika vaduojasi
(serbų) valdžią ir mėgins ją stų vadas ir parlamento ats litais žmon., kaip paprastais porto, tuo tarpu kai latvių
protu
(paprastąją
sąmone)
Darbo klausimu, kurs tai- palaužti.
velijimo kuogreičiaus pasvei
tovas, areštuotas i r teismo
kti.
Nes pavargusi del ka Sveikas protas, tai nacijos'pat vienas svarbiausiųjų klau
Be makedonų
daugiausia nubauBtas 75 dienomis kalėji pinigais, mėgsta skųstis, bet eksportas Lietuvon visai
Išimu, Prezidentas pareiškė,' veikia kroatai, kurių nemaža mo už žmonių kurstymo pro- pačiame gyvenime tas pasto žymus, laikraštis prikaišioja
ro Austrija reikalinga jo ve nusistatvmas.
vus litas įvairiais budais iš latviu pirkliams nerangume
Prakalba jis palietė visus kad republikonų partija dau-[ dalis yra komunistų ir jiemsjpagandą.
damos valdžios.
plaukia j paviršių: ūkio pa Lietuvos rinkai
užkariauti.
svarbiausius vidujinius ir iš- giausia darbui pasitarnauja, vadovauja žinomas valstietis
Dėlto
sis
"komunistas
ne
Austrija gyvuos.
orinius klausimus.
Kam te-^Ir todėl darbas iš niekur sau Radich. \ Šis žmogus turi pa- gaus progos dalyvauti atei darinė, menka ūkiška praban- Taipat patys pirkliai, pasak
gėlė, naujų trobų pavidale ir laikraščio, turėtų atkreipti di
Kanelieris šiandie randasi j ko skaityti republikonų par-1 laimės negali tikėtis, kaip tik' ramos iš Maskvos. Ir, kiek
nančioje rinkimų kampanijo tt.
Štai ką reiškia valdžios desnės donuės į Latvių pre
viename netoli Viennosi vie-|tijos platformą, tai Preziden- j nuo republikonų.
žinoma, jis propaguoja pačią je.
pastovumas.
Reikia tik dar kes^
nuolyne. Tenai jam gryžta I—
, m , Jugoslaviją pakeisti sovieti
savivaldybes pažaboti, kurios
sveikata po sunkios ligos, k u ' - ^
j v
fv • •
f"Ve 1
# |
m
ne respublika.
;
40 MILIONV DOLERIŲ tik gyventojus demoralizuoja. DUBLINAS; rugp. 16. —
f
Labai bloga situacija Bal
Už SVAIGALUS.
Praneša, Bumunįįos armijos
kanuose.
karininkai atšaukti iš urlopo.
LIETUVOS-LATVIJOS
daugiaus patogumų, negu tuT\
CHRISTIANIA, rug. 16.—
PREKYBOS RYŠIAI.
rėtji> triukšmingame mieste.
gj 3,|K2lIlllOSC
REIKALAUJA IŠPIRKIMO Anot paskelbtų oficialių sta
Kanclieris-atrodo vis^dar
tistikų, 1923 metais Norvegi
UŽ MERGAITE.
Pramoninkų ir pirklių sluoBet reikia atsisublogęs.
joje suvartota svaigalų už*
gsniams artimas dienraštis
OTTAWA, 111., rug. 16. — 40,770,000 dolerių. Tad kiekminti, kad pirm keturių sa•
TPDCMAC
Rugpinčio 15, 1924 m.
" L a t v i s " liepos mėn. 18 d. įvaičių jis labai
sirgo. J o j
LfJ.Er'orN A j
(Turtingo farmerio
Ernest vienam Norvegijos gyvento- , . .
. T , ..
$1440
Lietuvos 100 litų. • • • • •
v. .
i«A
;s*-,^i*
™
ir,
>
^
J
!
L
;
«
[de^o
rasini
apie
Latvijos
ir
gyvybe jame kabojo kaip ant
",
. 4.64
Chalus mergaitė Bernice an jui išpuola po 15 dolerių.
Anglijos 1 sterl. sv. .
Lietuvos prekybos
ryšius. Prancūzijos 100 frankų
plauko.
Gydytojai buvo neVTKNNA, rugp. 16. — Se-,nius agitatorius.
Tie agita dai pragaišo. Už keletos die
Nurodydamas, kad Lietuvos Belgijos 100 frankų . , • • • * • • 5.22
kad Balkanų irų jos lavonas rastas upaitėtekę vilties j j matyti pasvei ląsias panslavizmo svajones į toriai šaukia,
turi j .
išvežimas į Latviją siekia 15 Šveicarijos 100 frankų
kusiu.
Tečiaus dėjo pastan- |«* Balkanų tautų konfedera tautų * * konfederacija''
Italijos 100 lirų
4.52
but
vykinama,
ffam
tikslui
'
.
nuošimčių VISO LietUVOS e*ks-' Čekoslovakijos 100 kronų . . 2M
Dabar
fannerys
iSChica
g" ji pagydyti ir pagaliaus ciją, kas pirm karo iškėlė ga
mirties pavojus toli pašalin lybę įvairios rųšies intrigų, laikas jau pilnai pribrendo. gos gavo laišką, kuriame reiLiepos mėn. 31 d. pasibai
— *•
šiandie
savo
rankosna
stip
tas.
Komunistai agitatoriai sa- } kalaujarna 5,000 dolerių iš- gė Seimo 'sesija,- Po atosto
iiiiiiiiimiiiiiniiimmiimimiMiiiiMiiiiiiiiiiiii
Padėkojęs
amerikonams riai pagriebė k Masl^/os bolše- vo pusėn patraukė žymią da-; p i r k i i n o ^ m e r g a i t ė s grąži- gų susirinks spalių mėn. 1
kanclieris tuo jaus prabilo a- vistinė valdžia su tikslu pra lį konfederacijos šalininkų i r jįjma.
dieną.
L
pavestas' polici
pie Austriją, ty. apie tą da plėsti ten komunizmą ir įkur su jais šiandie bendrai veda* Laiškas
ti sovietų valdžią.
pragaištingą darbą.
lyką, kurs labiausia jam a pniams autoritetams.
NAUJAS VAIZDAS.
eina.
Maskvos valdžia tam tiks- Makedonų akcija.
Visame žiemių Lie t u v o s
" A u s t r i j a gyvuos," tarėįlui panaudoja didelius fonTOKYO ŽEMES DRE
Kuomet bolševikai darbuo
krašte šiandien visai kitoks
jis. " N e vien deltoj kad mes, dus ir išlavintus komunisti- jasi už revoliucijos sukėlimą
BĖJIMAS.
vaizdas.
Pirmiau
žmonės
austrai, tuo tikslu daug darP E R
ffqKYO, rugp. 16. — Nau nuo vokiečių, bolševikų slėpė
buojamės, bet ir dėlto, kad
galėsiu eiti savo oficiales pa- nejauzdavo jokio nusilpimo.
jas žemės drebėjimas įvyko si ir savo viso turto nerodė.
Austrija rado palankumo sve
reigas.
« .' . . •*.
čionai. Tęsėsi apie 4 minu- Taipat i š pradžios ir su tikrą
tinime šalyse ir būtinas są
Žmonių prisirisimas.
"Abelngfi
Imant, šiandie
Didžiuma žmonių aplei ja Lietuvos valdžia jie flirta
Austrijos gyventojų prisi tas.
lygas savo gyvavimui.
vo, į ją skersakiuodami. Bet
"Suprantama,
pokarinės jaučiuosi jau gana stiprus, iš rišimas prie savo kanclierio do butus.
NES, ••pRAUGAS" pigiausiai siun
rekonstrukcijos negalima at- ėmus tai, kad kuomet garsiai tiesiog nepaprastas. J a m pri jVietos obseifvatorijoj spė dabar sunkieji laikai pamirš
likti trupuoju taiku" Austri- i l - i a u k a l b l l > pasijuntu apil- siųsta daugybė įvairių dova jama, kad žemiės drebėjimo ti, ir rusų ir obosto pinigų
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
Tečiaus mano gydyto nų, tarp kurių
žmonės
yra ir gana centras, taigi, pats smarku žlugimiu pamokyti
GAS** siunčia per didžiausią Lietuvos
ja turėjo didelę ekonominę sę«.
mas, turėjo but
Iharaki ir ima savo ūkius gerintis Ne
banką — UKK3 BANKĄ.
depresiją. Bet tas buvo įvei jai tvirtina, kad ta sunkeny- brangintinų.
(
4
baigę kur dar dalytis viensė
retkalaS n '' su laiku išnyks, kuomet
Kanclierio pasveikimo at Tugushima pasieniais.
kta ir šiandie visi
; "DRAUGAS" siunčia pinigus litais
v
sužeisti plaučiai pilnai su- minčiai Austrijos
moterys
Princas regentas praleid džiais sodžiai baigia ' j a u ;
palengva gėrėja.' J
ir doleriaisr perlaidomis, čekiais-drafdaug
kur
pasitaiso
trobas,
ar
projektuoja sudaryti nemažą žia vasarą ties Inawashiro etais ir telegrama.
Greitai gryž.
Tečiaus kanclieris abejoja, fondą ir jį pavesti jo paties žeru.
Gal ta viela paliesta ūkio padarines įtoiso, o ypa
* "DRATOAS," PUBL. OO^
čiai
stebina
tai,
kad
senieji
Klausiamas, kaip greitai,kad vargiai jis bus toks sti- nuožiūrai.
Nes i r šiandie drebėjimo.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, DL
|
(nors
ir
nesenai
statyti)
gy
gryž eiti kanclierio prieder-, prus kaip pirmiau^ sakyti il- prelatas savo gaunamą algą
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 T. vak.
mes, prelatas atsakfe;
jgas prakalbas. Pirmiaus jis išleidžia labdaringiems tiks
MAESAILLES, rugp. 16. venamieji rūmeliai " nebege
Sekmadieniais uždaryta.
" Turiu vilties gryžti po ( pasakydavo penkias kita po lams.
— Europą, apleido Abisinijos ri' ' ir todėl statomi kiek tiek
higieniškesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiimiiiiimuiutM
parlamento atostogų, ty rug-. kitos prakalbas. ( Tas užim-l Fond&s bus sudarytas iš princas regentas.
Išsivežė moderniškesni,

AUSTRIJOS KANCLERIS
JAU BEVEIK PASVEIKO.

Sveikas Protas usistatymas

Dar Nėra Taikos Ruhro
Klausimu

TAIP PAREIŠKIA PREZIDENTAS
COOLIDGE

PREMJERAS HERRIOT BIJO DAUGIAUS NUSILEISTI

TAIP JIS ATSAKO Į DEMOKRATŲ ATAKAS

*

i,,:r?;::: JLi"t£Bolševikai Išsijuosę Dirba

PINIGŲ KURSAS^

NORI JIE TEN SUKELTI REVOLIUCIJOS

LIETUVOJE

Siųskite Savo

Giminėms

LIETUVĄ

PINIGUS
a

.

sėjy.

Manau, tuomet pilnai davo penkias valandas ir jis ma%jų amonių auk&

apie 25 tonas yisokiu. dofranjj.' ui,, gražesuii fiiaijj nors ir

i

DRAUGĄ"

PS.

>

' - ^
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lliiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMmilii Tai slaptos protestante orgaH KATAL. FMDER. GHl- turtingiems Lietuvos mokslei- šmę ir jungiasi kaskart stip"D R A U G A Sn
nizacijos. Ši grupe eina stip
OAGOS APSKRICatO.
viams šelpti gerb. kun. Prof. Iriau ^rpie savo dienraštį. Y
ryn ir ji ptavojinga valstybei.
Bučio nuožiūra. Žmonių skai pač dabar, kuomet bedievukų
Published Daily Except Sundays
O GEUKELIU5 VISGI STATYSf
One Ycar
,
*••<>€ Jai priklauso "sausieji", pro-.
Rttgpinčia 13 dieną įvyko čiumi ir susidariusiu malonia spauda pradeda žymiai smu
Kai stinga grybų, tai ir lepšis tampa baravyku,
Stx McnUis
$3.0<
Iribicijos šalininkai
trūksta argumentų, tai paprastais agitacijos riksmais Chicagps apskričio Katalikų apu bankietas buvo vienas iŠ kti visais šonais, ir kuomet
ĄT NEWS - STANDS 2c. A COFi
BKAl'GAS PCBLISHING CO., I n e
Bedievių vieno iš jų laikraščio pikni
susirinkimas, pasekmingi'ausių.
Ketvirtą
grupę fsudaro' kaikurie juos pavaduoja. "Drauge'* jau buvo rašyta, kad Federacijos
Cliicago. UI "slapieji*'. Šios' grupes tiks
2334 So. Oakley A v c ,
opozicijos (socialistų, liaudininkų ir kitų) gyvenimo tik priešsmminis. Atstovų iš kolo spauda teisinosi, kodėl kairių ką nutrenkė perkūnas, be
las apdrausti gyventojams vi- slas yra opozicija, panašiai kaip "menas menui". Ar yra nijų susirinko kaip paprastai, jų neskaitlingai į tą bankietą dievių šulų ūpas smunka kar
TeL RooseveH 7791
aaniiiiininiiitiiniimniiiiiiiuiiiiiiiiuv šokia personale laisvę, gi ypač priežastis, ar ne*b kt&vaiiiarus turi prieštarauti, nes ki- bet svarstyti buvo dalykai y- teatsilankė3 bet visvien visuo iu su jų bizneliu.
kelti kov^
"šausiesiėnis ,, , taip jis menkas butų laisvamanis. Kai tik p. Naruševičiaus j patingos svarbos. Pirmininka menes akyse nepasiteisino. Nes
Nutarta: kitais metais be
slaptoms organizacijoms ir į-' ginamą gelikelių pralėktą Seimas atmetė, tai visa lais vo B. Nenartonis, sekret. L. Liet. Universiteto Rektorius "Draugo" pikniko rengti pik
turėtų būti visų gerbtinas, niką ir "Laivui". Beto žiemos
vairios rųšies netoferantams vamani ja abejose pusėse Atlanto pradėjo garsiausiai Krekšiiunas.
jeigu net svetimtaučiai jo pa laike surengti "Draugo" di
fanatikams.
šaukti ir raudoti, kad "klerikalai" nebestatys Lietuvoj Neužbaigtieji reikalai
Kardinolo sutiktuvių
iš gerbti buvo atsilankę. Kairie delį koncertą. Tam tikslui,
Penktoji grupė.--tai socia geižkeliįų.,. Toms raudoms jokio pagrindo nebuvo, yieEuropos valstybes turi per listai ir komunistai. Apie šią nok raudota. Mes raminome s a v o kaimynus laisvama-fkibnėse Federacijos apskri- ji, kurie neatsil'ankė, tiktai planams išdirbti iki sekančio
daug įvairiu politiniu parti aprupę reikia pasakyti štaa nius, bet jie neklausė ir vis tiek raudojo. Dabar krikš tifl tnrėrjo nuostolių į $75.00. parodė savo siaurą fanatizmą. susirinkimo išrinkta komisija
jų. Kiekviena ten partija ko kas: nors socialistai su komu- čionys demokratai įnešė Seiman trijų linijų projektą, kurs Kadangi tai buvo daugiau pa "Draugo'• pikniko rezultatai. iš p. L. Krekščiuno, p. M.
voja jei ne už primenybę, tat aistais kiti kitų užsigina, kiŠių metų "Draugo* , pikni- Bagdono ir kun. B. Bumšo.
a u o seaojo projekto tik tiek tesiskiria, kad sutaupo kra- rapinis reikalas, nutarta kreip
už savo įsitikinimus ir pa ti kitus kovoja, bet jų poliii
štui 40 rniUonų "tų ir pratiesia dar vieną liniją (Kėdai tis per Kunigų Vienybę j l kas pasisekė visais atžvilgiai; Įnešimai Federacijos Kon
žiūras. Antai, šiandi* Vokie : nė |jrogramn. yra vienokia. Jų
gresui.
niai --. LydavėnaT), kiirios^senasai projektas nenumatė. gerb. kun. klebonus, kad parą geriau už visus pirma būvu
tijoje dirba keliolika atskiriu tarpe visas skirtumais takti
/
Štai kaip naujas sumanymas buvo liepos 25 d. Seime pijos apsiimtų pakelti tą de «ius. Ir atsilankiusių žmonių Federacijos Kongresui, ku
politinių partijų. Buvusiuose koje. Socialistai palinkę la^
ficitą. Reikalas atlikti paves skaičiumi, ir. bendruoju sve ris įvyksta Detroit, Mieli.,
referuotas;
ten pirm keletos mėnesių par biaųs prie evoliucinio darbo.
"RefemOjp atst. Stepana vidus (kr. d.) Stuo ta kun. Albavičiui ir kun. Bu- čių upu, ir darbuotojų skai rugsėjo 2, 3, 4 dienomis, su
4amento atstovų rinkimuose Gi komunistai nori tiiojaus ^
ciumi, darbštumu ir punktua^ tarta visa eilė lab'ai svarbių
projektu manoma Kėdainių — Lydavėnų — Klaipėdos mšui.
• 1
*
A*
*
l'"
? m m4k
—
' t*
11'j 5!
L LA! ' '
* -*i. - » * _ *
l/*4^r>
liniinn
JWfin^.lTiri
dalyvavo apie 23 atskirios po viską;
griauti ir ant griuVė
finiją statyti magistraline. Kitos finijos - manoma l i e t . Universiteto Rektoriui lumu, ir įplaukomis. Žmonių įnešimų. Juos
sutraukus,
litinės partijos. Suprantama sių ir žmonių/ latohų kurti
statyti vietos reikšmes. Visoms šitoms linijoms pa pagerbti rengtasis bankietas. į pikniką atsilankė daugiau skamba taip.
tos partijos nėra partijos .pil socialistinį "rojų".
statydinti reikėsią .apie 152 mttiomjHtų. Šita sumali pasisekė visais atžvilgiais, 3,000. Didžaiusias laimėjimas 1. Įstatai.
na to žodžio prasme. K'ai-ku
Pirm karo tie ir kiti laikėsi
numatytoms Unijoms skirstoma taip: Kėdainių — Ly- Įteikta dovana $2,100.00, iš ne tame, kad iš t6 pasidarė a) kad konstitucijos sutvar
rios jų tik mažytes grupės, vienybes. Buvo politiniai su
davn&njf — Klaipėdos linijai — 72 miUortar \ftų, Ama- kurių #400.00 skiriami kun keletas tūkstančių dolerių, bet kymas iki kito Kongreso ne
neskaitlingos. Bet ir jos turi stiprėję. Bet k'aras jų parti
lių — Telšių ~ Krietmgos \m\ja\ — 38 milioiiaf tit. prof. Bučio valdomos bažny- moraliame laimėjime. Žmom^B būtų atidedamas.
balso valstybes
reikaluose ją suskaldė. Iškilus Rusijoje
Kazlų Rudosr — Sakių — Raseinių —^Lydav#nųt čios Šv. Sakramento taberna- matyt kaskart vis labiau su^
b) kad naujoji Kongreso su
Kartais labiaus šūkauja ui bolševikams, dalis socialistų
hrtijai 42 milKmai lity. Pastiiajdj Unijoj labai bran-Įknhim nupirkti, o $1,700.00 ne pranta Katalikų spaudos reik tvarkytoji konstitucija butų
didžiules partijas.
gus Nemuno tiltas (apie 17 miliorlų litų)I
pavirto komunistais, gi kita
aiški ir trumpaIš tų daugybės Knropos po dalis gryžo nacionalizman.
Bet tranzitinis Klaipėdos-Lydavėnų-Kedainių ge c) kad į Federacijos tiks
Šių geležinkelių statybos darbus M-rių Kab.
Utinių partijų Amerikoje d» šiandie socialistų partija A.
ležinkelis duosiąs pelno.
mano pradėti šiemet.
i
lus įdėta butų pimkats apie
žnai net pasijuokiama. Pažy mėrikoję neturi reikšmės. Š|Kai del senos geležinkelių medžiagos, tai ji bu pilietybes auklėjimą tų lietu
Nntiesus šitas numatytas linijas, tiks dar aukš
mima, k a d toks. politinis gy tuet socialistai 1 netttri; ncJi Ka* k
sianti sunaudota.
taičiuos* plotas, labai- m a l a ilraiiytas geležinkeliais.
~
vių tarpe, kurie mano ant vi
ventojų susiskaldymas valsty cionalio tikieto. Prikibo , prie
Geležinkelio žemės plotas busiąs imamas ko sados Amerikoje pasilikti.
Bet to ptoto M-rių Kab. neuimir^o: ii len po aitų
bėms kenksmingas. Mat, m liberalų grupes skverno ir sa • & darbę manoma tiesti geležiiikeiių.
siauriausias, busią imama geležinkeliui tik tiek že 2. Tikslai.
taip, kaip Amerikoje, kur lig ko geibesią tiems rinkimuose*
mės, kiek būtinai reikėsią. Kai kuriose vietose, "kur
.. Patiekta M-rk| Kab. projektą Komisiją pri
a) ateinančių metų dar
nereikėsią
daryti
didelių
pylimų,
busią
imama
gele
šiol ilgiausius metus vyrauja
pažino priimtiną."
lį
Kas link komunistų, tai šie
bams turėti vieną pamatinį
žinkeliui
žemės
juosta
tik
8
metrų
platumo.
(Rusų
tik dvi dideli partiji -- repu čia tik slapta gali veikti. Jie*
^Draugelis (u. s.) skirsto savo kalba trim i da
tikslą', kitą tiktai pageHnnį,
buvo
imama
magistralinėms
linijoms
60
metrų
plo
blkionų ir demokratų.
limi: būtent. 1') apie kryptis 2) apie techninį jų reatineturės Čia<ilgit įkvykiniev
likusiems teikiant moralės pa<
čio).
Del
to
busią
kiek
nepatogumo
tuo
atžvilgiu,
Ar valstybėms daugelis po'
Čionai išskaitytų visę gra* ».•*. zavimą n 3) apie lėšas toms kryptims statyti.
irelbos.*
kad
teksią
statyti
telegrafo
stulpai
svetimoj
žemėj..
litinių partijų yra kenksmin pių stiprėjimas prigulės nuo
Kryptys turį būti nustatomos taip, kad jos tik
Iš viso visoms linijoms manoma nusavinti 1850 ha J 2 j £ f e ? ^£2
*$*
ga, ivikia abejoti. Ir vanduo to, kaip liberalams pasisek*
tų ne tik šiai dienai, bet ir tolimai ateičiai. Su šito
pamatinį tikslą padėti pačioa
žemės. Jei tasai nusavinimas butų daromas rusų tai
vienoj vietoj bestovįs su lai
mis čia patiektomis kryptimis v. \. savo kalbėtojo
busimuose rinkimuose. Jei li
syklėmis tai tektų nusavinti apie 4,000 ha žemės. organizacijos stiprinimą.
ku sugenda. pas_įdaro nešvarus
lupomis ir sutikę ir nesutikę., Taigi, *ą jie dei šito
beralai laimės rinkimus, iš red) tam tikslui pagelbinį dar
Referentas
atsako
į
kaikuriuos
oponentų
argu
ir vartojimui netinkamas. Km;
projekto rnaną, sunku esą pasakyti, vadinasi, jų nuo
pubhkomų itf. denwk<atų jpffbą paimti moksleivių šelpimą.
mentus
ir
išrodo,
kad
patiektasai
projektas
esąs
svar
vanduo bėga, ten jis yra ty
monė reikią patikti... Patiektosios kryptys esančios
tijų liks vieni šešėliai. Gi jei
3. Priemones.
styrinas.
ras, sveikas ir naudingas.
tokios fųšįes, kurios busią geHis ir toHraai ateičiai.
. įaimės repųįlikoiui/ ax ^ dęiafK
•
'a) valdybos rinkimą daryti
Projektas
pripažįstamas
svarstytinas.
Ilgiausius metus* nusistovė kratų partiįos, tai politinių
"• ^Xai def geležinkelių techn*os, tai u. s. mananti,
an
Antruoju
skaitymų
projektą
svarstant,
.
j
^ kongreso dieną.
jusios S. Valstybėse didžiulė^ grupių stiprėjimas kokiam
a
t
s
t
kad Kretingos — Telšh| — Amalių geležinketis tu
b) s k y n a m s nominuotl k
politinės, partijos taipat įau
Radzevičius (v. 1.) siūlo iš projekto išbraukti Kre™rįs būti ne magistralinis, bet vietos reikšmės. Tokia
laikui bus sulaikytas. Teciaus
didatus nedaugiau kaip 9, kiek
ima irti. Per tiek metų jo.^
tingos-Lydavėnų-Kedainių liniją.
geležinkelio Hnija busianti apie trigubai pigesnė už
senoms partijoms pavojus negalima i» savo veikėjų tarpo,
neturėjo sau opozicijos. Tad
;
Siūlymas
atmestas.
magistralinę.
Kai
dd
linijos
žemaičiams
reikalingu
išnvks.
e) skretoriaus ir sekretariapaseno. Nebeliko jose tų se
J
Sį
įstatymą
vykdo
Susisiekimo
Ministeris."
mo, tai ji jiems labai reikalinga ir u. s. žemaičių no
to buveinės nemainikauti kas
novės idealų, lakios iniciaty
Rodos,
reikėją
tikėties
nuoširdaus
ir
atviro
liaudi
rus palaikysianti.
LAIŠKAS U LI2TUV0S.
inėta.
vos valstybės gerovei. Eina
ninkų
ir
social-demokratų
pritarimo
naujiems
gelžkeStatant geležinkelius reikli būtinai rūpintis, kad
d) sekretariatą palikti CJiilaikas, kad jos turės suirti
liams.
Vienok,
kur
tau!
Jie
tuojau
atsiminė,
kad
jie
opo
mūšy
tie
visį
geležinkeliai
t\hį'\
Klaipėdos
uostą,
eagoje.
(Ištraukos.)
ir jų vietoje susigrupuos rtau
zicijoj..,
ir
pasiūlė
išbraukti
iš
projekto
Kėdainių
—
LyVietos reikšmės geležinkeliai esą naudingi pir
e) pirmininkas, sekretorius
^Paskutiniais
laikais
Lietu
jos politinės grupės. Tuomet
davėnų
—
Kretingos
liniją.
Jeigu
mes
būtume
laisvama
moj eilėj vtetos gyventojams, taigi jie (vietos gyven
ir iždininkas kad butų netofi
atgims iniciatyva ' ir matysi* voj katalikai paėmė valdžią
niai,
tai
dabar
turėtume
visiems
šaukti,
kad
valstiečiai
tojai) turį irgi prisidėti prie to geležinkelio statymo.
viens nuo kito. ,
pažanga, ko šiandie nebetu į savo ranka^. Dabar ir vie
liaudininkai
griauna
Lietuvos
gelžkelius.
Bet
laisvamaniais
Tai papiginsią statybą.
f) ' sekretariaiui
išlaidas
šoji opinija linksta katalikų
rima.
Toliau mūsų sandeliuose esą daug bėgių. Tų nebūdami, mes jaučiame kad visi Lietuvoj gelžkelių no- tvarkyti kiek galima ekono'Kas xatydžiai tėmijasi į šios naudai.
bėgių užteksią kelioms dešimtims, o gal ir šimtui su ri, tik liaudininkai nenori pritarti krikščionių demokratų m m i a u
Didelės vilties turime ateišalies politinę padėtį, tas ma
viršum kilometrų geležinkelio. Vadinasi, mūsų ge projektui, kurs yra kraštui pigesnis ir patogesnis, bet | g),S -moksleivių
pageibai
:.J
laisvamaniams
nesuteikia
nei
garbes,
nei
pelno.
to, kad čia šiandien viskns tinikuosei • W
ležinkelių statymas nebus labai brangus. Tik Vyrengti dvi dieni Amerikoje:
Valdžiai
žmonių
katalikų
IR SAVYVALDYBfiS PASILIEKA!
v
kunkuliuoja. Šiemet
priei
rįau^bė;turtati bėgius sunaudoti •
Kai Seimas rengėsi savyvaldybės bent kiek refor vieną Lietuvos, kitą Amerikos
prezidento rinkimus- pradeda greitu laiku kus vįs»i pakan
"Kai del paskolos, tai reikia tą paskolą imti gry
moksleiviams.
muoti,
tai
laisvamanija
užpildė
tuo
klausimu
visus
savo
išsidirbti naujos politinės gru kamai.
nais pinigais ne medžiaga. Paskolos siūlymų esą
Ii) prašyti katalikų spaudos.
pes. Su laiku iš tų grupių iš
Drąsuoiių agitatorių kai
duetais kelių vietų — Italų, Vokiečių ir kitų. Už pa laikraščius vis kaldama, kad "fioėiep klerikalai" griau k a d
kils politinės partijos. Ir pa rieji Lietuvoje turi daugiau^
na savyvaWyb*s. Kai savy valdybių krikščionys nesu- f
^vystoviai gyviau remtų
skolą'reiktą mokėti ne daugiau kaip 8%.
gal iaus Amerika susilauks ii kaip katalikai, ir jų spauda
mės nusavinimas geleiinkeliui turįs būti la~Įg™>vė, o tik sureformavo, tai laisvamaniai suskubo pa- Federacijos reikalus.
k rojo parlamentarizmo, kokf yra geriau palaikofiaįui Bet f- i,.
momiBias; turį biti žįirima, kad ko mažiau-1 sigirti, kad jie "didelėmis pastangomis" jas išgelbėję, i) sekretariato darbams kad
bai
e
šiandie'turi kuone visos Bu sitikinimas, kad kairiųjų pa
sia butų paimta žemės nuo ūkininkų ir už tą žemę, .Žodžiu, "didelės pastangos" puikiai apsimokėjo. Mes butų skiriamas žmogus, ku
ropos valstybės, foiomet ta* žadai yra tik durnas, kad kai^
kad butų ko veikiausia atsUyginta: Be to, Susisiekimo patartume laisvamaniams niekad "mažų pastangų" ne- ris dirbtų tiktai tą vieną dar
w
įvyks, tuomet prisieis ga) rieji dedasi su žydais, ir kad
*
*
^ ' tiltelius per geležin dėti, o vis tik "dideles"..Tuomet nereiks ir raudoti, nes bą, atsižvelgiant tiktai į jo
M-i%* turinti
įtaisyti ūkininkams
keisti ir pačius pagrindiniu^ ekonominis gyvenimas eina į
darbštumą ir gabumus, o ne
kelio pylimą, kad jie galętų prieiti prie savos žemės viskas seksis kuopuikiausia. O jei dėsite tik "mažas pa
konstitucijos posmus.
į tai, ar jis kunigas, ar pasau
normales vėžėse tai liaudįs
anapus JpyliuM), Dabar esą taip, kad ūkininkai, no stangas", tai pavirsite ubagais-raudotojais ir "su peklos
linis, ar Amerikos, ar Lietu
Šiandien Suv. Valstybėse darosi atsargesnė į agitato 1 • rėdami prieiti dirbti prie savos žemės, pasilikusios šėtonais vajavotojais". Užtikrinu, tai biedna profesija...
Apie "dideles liaudininkų pastangas" dienraštis vos pilietis.
1
.kitoj geležinkelio pusėj, turį eiti su padarais kelis
jau veikia penkios atskirios rių viliojimus.
j> 12 skyriais įnešimą, kad
kitometrus apUnkuk Tatai esanti didelė skriauda u- Rytas" šitaip atsiliepia:
politinės grupės. Viena tų , Jaučiama, kad liaudis dau
"Lietuvos Žinios" stambiomis raklėmis rašo: sekretorium bu\ų renkamas
grupių,
tai konservatistaL giau glaudžiasi prie tikėji
kininkairjs.
"Tik ačiū didelėms pastangoms valstiečių liaudinin tik pasaulinis ir tik Amerikos
Ton grupėn įeina kaip repu- mo, negu ką tik po karui.
Taigi, pripažindama patiektąjį M-rių Kabin.
kų pasisekė krikščionis demokratus sulaikyti panai pilietis - atmesti.
bHkonai, taip
demokratai. Viską suvedus į krūvą t.
projektą svarstytiną ir briiratina u. s. norinti, kad
kinti savivaldybės". Nauji valstiečių liaudininkų nuo- k) kongresui sveikinant
Konservatistai priešingi at X. kad *teftiainkai duOs •/ iš
butų jos pastabos priiijttos domėn."
pehrai! Taip irgai nieko gero nenusipernė, o čia iš LietuvovS katalikus, sveikinti
mainoms ir pažangai. Jie n o r į savo tarpo daug' drąsių; ir »u,"Susisiek. M-ris Sližys nurodo* kad apie Krę-A
karto ėm€ h* "pasisekė". Džiaugtis vertaf Jdomu vi juos ypatingai už tai, kad at
kad republikonų ir demokra manių inteligentų- katalikų,
tingos-Telšių-Amalių ir Kazlų; Rudos-Šakių-T&urasuomenei butų žinoti, kokios tos liaudininkų "pas sikratė koalicijos su bedietų partijos pasiliktų tome par kad liaudis jau nebepasieki
gės geležinkelius kaip apie tranzitinius negalima esą
tangos" buvo. Ar rankų skaičius padaugėjo, ar kaip viais
ir kalbėth butjamrraagistrąrrrttar,jie reikalautų dtdteiame kevale, kuriame išbuvo kairiųjų vadams, -g»Hn^a le*n>i
ten atsitiko? Pažymėtina tik kad, užtenka liaudinin- Nauji nariai.
jh|:s.tatybos ir priežiūros išlaidų, tečiau duotų labai
ilgiausius metus.
į trLietuvai už metų vienų^kikų "dktelni pastangų" ir ko nori, gali įvykdyti. Tai, Įstojo į 18 g-vės skyrių Vy
didelių nuostolių, neduodami -jokio perno ir duodami
Kita grupė — tai" liberalai. tų tvirias pakrypimas t pfie
matyt, be reikalo kelia triukšmą kur nepraveda, t. tauto benas ir pranešė, kati
vienjn^įontrs deficito kas metai.
Šiandie jie spiečiasi žinomoj katalikų tikėjimo^ Nqįra. dar
y. nededa 'didelių pastangų' arba, geriau sakant, ne benas yra nusitaręs, reikalui
>i
Nunratomiejt geležinkeliai yra kitokios rųšies.
progresyvėj partijoj. Dar ne gal ilgai viešpataus / i n d B ^
nori, štoi kas prieinama su 'didelių pastangų' dėjimu. esant, sulyg išgalės prisidė
krfpJaU
tokių
moterių
nebusią,
kai
barančios
pastaty
senai jie buvo ištikimais re* rentizniaš, bąi bendroji
M
Bet ar tai tiesa?
ti prie Federacijos iškilmių.
tis,
rodos,
yrą
^ei;ą
.
tos, dabartinės linijos. Teisybė, gal kai kurie M mpublikonų ir demokratų parti
Apskritai, liaudininkai panašus į tą paukštį mė Lai gyvuoja Vytauto benas!
• V . JT •>
mat^j»u geležinkelių, kaip Amific-Telšiiį-Kretingos,
joms, liberalų skaičius auga
gstantį kairytis svetimomis plunksnomis, arba į tą Susirinkimas užbaigtas po
g^.-ttto-'.tarjjPit-' :d«ĮQĮ(^- .cteffcli^. Bet tasai delieitas buir, suprantama, vis anųdvieįų. —
—
'••*>!.
lietuvišką pasaką: "Kas gera padarė? "aš (liaudinin 10 vai. vakare labai gražiame
s^BfVft!^.J^jaučiamas, nes.vietose, per kurias eis
senųjų partijų lėšomis.
kas)".' "Kas puodus, sumušė?— "tai jis, krikščionis". upe.
^ ^ t e l i a j ^ pag&fcaiąs Pr ūkininkų gyvenimas, paTrečią politinę grupę suda
_J' U
* .
Koresp,
Na, ar gi ne fcĄ>?"
KJTB < ' ] P i ^ G £ r — :-. '-.r bracįpJą ūkio produktai
ro amerikoniški V fašistai''

6ELŽKEUAI IR SAVYVALDYBĖS.

S. VALSTYBIŲ P a
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Vyčių- 13 kuopos komanda
MUZIKOS REIKALU.
sų teatro menu. Aš t stebiuosi sio lietuvių jaunimoriTauči^^^im sau už priedermę skiėpin
žais su North Side.
u
j
ti ta idėją tarpe visų, kurie
kad esant tiek muzikos pa si ten svetimu.
Visi, kurie tik mėgsta spor
Man atvykus pasisvečiuoti jėgų, nėra organizacijos, nė Noroms hehofoms reik kėt^į tik įtfjąuėia mufikai, dainai
tą, teiksitės susirinkti, nes Amerikon, nogėtųsi aržiau su ra' draugijos, hera organo kur obalsis ir kviesti dįą$g*isv įir tekilau Nepiusykim partipriuiiatoma, jog bus smarkiom sipažinti • su lietuviais muzi- butų muzikos reikalais rupi- piie darbo, kuris butų faąk- Jų ir asmens ambicijų^ nes
Veda PETRAUSKAS
rungtynės.
kais, gyvenančiais AifteHkojįnamasi. Kiekvienas muzikas dingas visai lietuvių tauta), menas nėtur nei partija, r. i
ŽAIDIMAI RYTOJ.
Korespondentas.
| Side smarkiai pradėjo, Nau
ir gauti žinių apie jų darbuo-įgyvena sau. AS atvažiavęs Reikia žinoti, kad Amefik^S Asmenų. Budėkime, nes priesėda, pirmas 5 kp. stojo iŠte muzikos dirvoje.
j stvėriau visokio
"plauko" lietuvija, tąi yra Laet$Vo«' Sas atifdcuoja! Bukime lietuXorth Side su Tovn of La musdamas "Home Kun".
CICERO, ILL.
Lietuvoj, skaitėme iš Ame- laikraščius kad rasti žinių a-; kamienas kuris ikigdė gražy vį^is, kuriems rupi tautos
ke, Gage Parke.
Cicero irgi nepasidavė uzrikos lietuvių laikraščių, apie Pje muzikų, bet veltui. Nei liemenį - nepriklausomą pe*> gaH>ė ir jos gyvybė,
Bridgepo^ su Briąhton Par iindami viršų trečiame persi
A. Vanagaitis,
Prakišome.
daugelį, esamų ne tik bažny- vienas
laikraštis
neturėjo tuvą. Turime vieni k i t į neku.
ma'm y i ne, o prieš 2.
Sekmadienyje Rugp. 10 nu tinių, bet ir šiaip chorų. Tai- tam tyčia pavestos vietos mu- užmiršti, nes sudarom vienąi lUdakcijos prierašai MuziWee1 Pullnmn su Dievo Ap
Netrukus J kp. paėmė vir keliavome pas North Side j pogį nemažą skaičių daininin- zikos reikalams. Stebėtina! kuną.
J ko* ir meno skyrių "jJrauvelzdos.
* < M H šų, bet vėl Cicero nepaėmė Lincoln Parke, antrą sykį kių-kų. Taip pat Lietuvoj,3Net "Muzikos Meno"
laikVisųpirma reiktų mums tu- gas" mielai įvestų bent penkRo eland su Cicero, Cicero- viršų, bet sulygino stovi G ir žaisti su jais. Įšpradžių jau Valstybinėj operoj, mes turim] r a š &°
neradau.
Pasirodo5 rėti* savo organas, kuris taįlvUadienio numeriuose. Bet reikišrodė, kad prakišim o ant keletą amerikiečių: p. p. Ra-- kiek mes, tie patys lietuviai; pintųavišką,' kas liečia muzi* tą ka;d mūsų menininkai ir
D,
Devintame
persim'ainyme galo jau prakišome, pralai kauskaitę, Pocienę, Gudienę, i i po šiaudinio stogo, .esam' H i* teatrą. Tuo organu gą-jmii*ikąi pasiryžtų tą skyrių
North Side turėjo virsi} 10 mėdami 10 prieš 9. Kiškunaa Sodeiką, Kudirką (dabar A- svetimi. Pavydim vieni ki- lėtų būti vienas iš laikrą^ių.'faktais užpildyti. Dabar-gi
NORTH SIDE.
prieš 6, tame persimainyme Cicero third basemonas išmu merikoj), kurie atsižymėjo ne tiems suteikti žinių apie sa- Nesvarbu mums
laikraščio šios tošies strapisnių labai;
Kišknnas Cieeros svaidinin- šė 5 "home ntn", šiame se tik dainavimu, bet ir vaidi- ve. Lietuvos muzikai išdidus,["veidas!' - koks jis nenutį,| retai tegauname.
Rugp. 10 Cicero smarkus
kas išmušė 5 "Home Jfcuu* zone susilygindamas su A. nimu. Amerikos lietuviai y-, 1' aukštu mokslu'', o amerikie by tik duotu vietos , muzįkoi
jaunuoliai atkeliavo.
Šiame sezone su vienu drail- Laurynaiciu nuo Aštunuolik- ra darbštus ir tas darbštumasIčiai nežinau kuo. Gal dole- ir teatro reikalams. Kol fcasj Uetuvos Konsulatas ChicaT Lincoln Parką ir pasiro
L-u ant "base" padaryda tos.
tobulina jų talentus. Stoka^ rju?!.. Čia reikia surasti ^Ur, atskiras laikraštis negalės j ^ j į o j e ]paieško KAZIMIERO
dė begalo" u'ii sportininkai
mas skaičių 10 prieš 9.
Šįmet Cicero, turės baigti tai muzikos ir dainavimo mon; das kaip prašalinus tą visą. vuoti, nes maža turės pre^U- BERNOTO iš Vaitirn%nų kai^
nėnus i I Į spėja ne io u po.
Rezultatas North Side 10 5 vietoj del savo pirmo me kyklų. Jei išmoksta, tai dau-j Aš manau kad reiktų trupu- meratorių, o laikai teg0i^ p^ giljdės valšc. v Tauragės
« Žaidimas iflrvo begalo gra-'Lu
' '
to Lygoj. Sekmadienyje rugp. giausiai vienas nuo kito arba ti "sujudėti iš vietos" fr tau- kaip mes užintriguosim yi: ^ R k r . Gyveno - kada Oklaho*
v
.
Cicero ft9.
/ūš ir interesuojantis. North L,.
_ ,
o
o n 17 Koselandieciai atkeliaus
pas amerikiečius. Jau atėjo tinės muzikos kultūrą kelti j suomenę muaikos ii:
fe^i^j$^
.
Cicero 0 1 2 0 . 0 0 3 0 3 - 0 pas mus, tai mums reikės
<<
,>
laikas kurti savo Muzikos mo- Visoki džezai mūsų jauni-^menii, tuomet galėsim galVoVi k į i žino; aįįe tą asmenį,
N. S. 2 0 0 0 4 0 0 4 x-10 juos supliekti, kad padarytukyklą - Konservatoriją, kuri mą jau pusiau į "bučių" pa»'aP?$ •^eį^fma * a i n itlcro laite- p- jis gyvas ar yra miręs, maGRABORIAI:
Nedelioj ru-p. 17 mūsų ko- mem 500 percent.
auklėtų jaunimą ne tik dai- gavo ir mes patys su j a i s ^ r a Š ^ . . .
• .
jonekitę . prajiėšti Lietuvos
—•
- -—-• •
inanda keliaus i Gage Parkg.
Prakišęs.
nos ir muzikos dirvoje, bet ir kartu nudardėsim J pelkes.
Prašyčiau gerb. draugų - Konsulatui,' 60S 1 So. Dearborntautos dvasioje.
Draugai muzikai! Jus gal,muzikų atsilįepU per laikraš'; Btr«et, CHicago, I1T.
ant 54 ir Western Ave. žaisti
M
'HOME RUN MUŠĖJAI.
i^turt,
Patekęs moxinys pas sve-; \to nepastebit, bet 4aš turėjau'ckis ar y m galima. tąa įv^p-j % pagarba
r s i 4 w . Grabonos
*23*d Ft. (.antru kartu su mūsų Lygos
('btuen. UL
smarkuoliais, Town of Lake.
timtautį mokytoją, jis greitai progos buvoti daugely^ Vietų^d|nti ir jei: ^ į m a , tai >koks^
Parttr>nii.i» laldoA.
J^auiynaitis
Prov,
5 ištautėja ir pamyli svetitaas i i^ Pasižiūrėti Amerko^ a u ^
Žaidimas
Sekretorius.
tuYėae kuop.giausla.
I4i^ruo pietų. prasidės 12:30 vai.
telkale mel^Ui at
Kiškunas Cicero
5 dainas. Kiek aš sutikau to
Agatonas.
dm
sišaukti.
Q mano
f
—
=
lyi./.^rfĮ
Kaminskas N. S.
darbu bu*'*» aig*2 kių mokinių, tai jie man lie-;
=
nėdhitt.
U'
I 'i
«W"
2 tuviskų dainų nenorėdavo dai-\J
Dovigiala N. S.
LIETUVOS VYČIŲ LYGOS Miller T of L
2 nuoti, nes, sako, nesimokino.
ItH į
STOVIS IKI RUGP. 16.
ISuividas Ilose.
Kitas pasako, kad lietuviškų
o
P.- Laurvnaitis Prov.
'" i dainų nėra ir negalima gauti.
1137 So. 49 Ave. Tol. Cieoro a271
W L Pct. Petrušaitis Cįicero
oI
CHAS. SYHEVVICZ
10
1
1)91
'
Town
of
Lake
Lietuvis Graboriiis
Bukauskas Cicero
"flšdalies tiesa, kad negalima
laidotuvių k::ii
9
3
750
i
Brighton
Pa
r
k
gauti iš Lietuvos išleistų ten
nos kickvieiKjm
Mažintas
Cicero
kompozicijų,
kurių nemažas
priciiianio-.
8 4 667
North Side
1
Pirmo* KIcsos i
skaičius yra ir ten nėra žmo
6 3 667 H. Kupemaviėius Cic.
Mašinom
U nių kas pirktų.
| Providenee
Private Ambu- I ^ e n e e d Emb.
6 6 500 Drazdauskas N. S.
1
lance
F. B. Palarz
(Mcero
Reikia pažymėti, kad Ame*'
2 9 19S ^1. Andruškevieius N. S.
1 rikos lietuviai daugiau myli
/'Pullman
«/
2 9 198 Stanevičius N. S.
i I>ri(lgeport
1
...
muziką, negu Lietuvos. Tik
Į tris ar keturius mėnesius nuo dabar
1 10
99 Daugirda X. S.
g lioseland
1
Xausėda X. S.
bloga, kad nesidarbuoja' visi
STANLEY P j
1
Damakaitis \V. P.
kartu - tiek Amerikiečiai,
MAŽEIKA
T0WN OF LAKE.
Jums
1 tiek lietuviečiai - muziko*
( i i u n o u u s IRĘ
Vidmontas Brigde.
Balsam uotoJas
1 dirvoje. Ir vieni ir kiti lig
Turiu automoi:Rungtynės Town of Lake su Luminas B. P.
dar neturi sutaupęs pinigy
ui tai
1 užsidarė savyje ir pavydi.
bilius
visokkniil
_,,
L'rbickas B. P.
nikalants. Kaina*
North Side.
1 Tautos darbas negali būti pa
Klucinskas T. of L.
[prieinama.
1 vydus ir pilnas asmens ambi i
tuoiaus deponmoaamas muKugpiueio - Aug. 17 pir Misevvicz T. of L.
3319 Auburn!
1 cijos. Muzikams turėtų rūpėti
Ave. Chicagoi moj vai. }*) pietų Gage Par- i Pocewicz T. of L
1 kaip saugoti jaunimas nuo
K | ko prie 54 ir Wcstern Ave. Zaringas Prov.
istautėjimo ir kokio pefjo
jam teikti. Aš kalbu apie pa
ti faktą, kuris teko pastebė
ti. Nors čionykščiai muzika!
dirba ir kartais net perdaug, *
bet tas darbas daugiau yra J
asmens ar draugijos. '
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Didžiausia Lietuviška Krautuvė Chicapj

PFJVKL QUEEN KONCKRTINA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO
Musų krautuvė—Viena iš didžiausių Chicagoje
Parduodame ui žemiausią kainą, kur kitur taip
negausi. Ma^inėlin laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armorųkų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gi,tai*ų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.
Taipgi užlaikau pilna eilę optišku dalykų.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 So. ASHLAftD AVE.
CHICAGO, ILL.
Telefonas BOULEVARD 7309

Bendros linijos nėra-nėra*
ryšių su Lietuvos muzikos
veikėjais. Jei mes visi dirb
tume sulig tam tikros pro
gramos, musų visų bendrai"
nustatytos, tuomet butų musi(|
darbas produktyvus ir Tautai
naudingas. O jau metas apie
tai pasirūpinti. Nepajusim
kaip -- jaunieji suamerikonėjo, seniai išmirė, ateivių ne
bėr ir... Tai netolimos atei
ties vaizdas. Taip ir prara
sim apie milijoną lietuvių.
Muzikos menas, kaip tik
gali tą ištautinimo baugą su-1
l laikyti, darbuodamasis kartu

Kampo 47 ir
I

ii žinomas bankas tarpe fitlurni
savo sbpmma ir geni patamavYsriL
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LIETUVIAI AMERIKOJE
•
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madienį žada sugrįžti Ramo iš
mokyklos. Greitu laiku už
baigs, iažinierijos moksle.
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CICEROJb

K u n . A. L i n k u s r y t s u g r į ž t a

m n m i.
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G U D E D n m Ų SEIMAS.
Metinis Gieddniukų Seimas
įvyks rugsėjo 5 iv 6 dieną Cfc
c©*©, 111*

C h o r i s t a i svarbu,
Visi Aitriai kuogreičiau ruonamo iš atostogų.
v.
Grigajįaus
j
^
r
a
j
im
I
-- .•
škities prie šio geimo, nes
.
bųtioai
susirinkti
nedėlioję
Ciceroje pardavinėjami įreikia kiekvieno nario - na
P-lė E. Žibaitė serga jau
vairjs tikietai. Viena i>onia nuo nedėlios. Kelk kartu šau rugpiučįo JL7 d. 7:30 vai. ryto rės pasidarbavimo ir pagel
giedoti &v. Mmų- #W pagjal ios, kad {Seimas fyuių paseknorėjo man parduoti tokį ti kėsi daktaro. Mat neatsargu
elioro nutarime 10 valanda mįngias.
kėtą, bet paėmęs tikietą, su mas maudynėse. Šaltas van*
exžinojau, kad tie tikietai bu dno užkenkė.
5 9 * t l s v ^ V i m * * * » : k * » Eusirinkimus, rinkite da
vo daryti spaustuvėje, kur
Side miškus,
legatus, aptarkite Seimui fr
Tarpe
18
ir
54
gatvių
neži
spausdinami visokie bedieviš
Komisija bus ankščiau nu
nešimus, kad mūsų organizanomo piktadario tapo nušau
ki šlamštai. O draugija katu
vykus, pasitiks ir nurodys pa
ei jų pakeiti i augštesnį stovį.
tas jaunas vyrukas. Yra vi
rinkta
vieta,'
Vaidyb*
Jikiška. Negražu.
Jei norime, kad mųsų moks
sokių spėliojimų,
pasakoja
kad tai karštos meiles pasek- Per sumą giedos priaugančių leiviai susilauktų tikrai gied
^^
rios ateities, visi rinkimės į
m§s
jų choras.
Seredos vakfcre rugpiučio 1# šįmetinį Seimų.
Su visokiais reikalais kreiCieeros miestely gatves jau po priaugančiųjų choro pamo
Rudeninis išparda
baigiamos taisyti. Neužilgo kos susiorganizavo jauname- pkities prie "Giedros'' redak
vimas daių - pen bus pradėtos taisyti ir ųžpa* cių L. Vyčių 14 kp. mergaičių toriaus tokiu adresu: Gerb.
iu
numažintomis kalines gątvaites. Kiekvienam skyrius. Tikimasi didelės at Kva. Lankus, 4943 W. 15-th
kainomis. Kreip namo savininkui kainos apie eities, nes visos gabios ir pil St. Cicero. UI.
Giedrininkų
organizacijos
nos energijos mergaitės.
$85.00.
kitės pas
Buvo atsilankę: gerto, klefo. pirmininkas
Ignas I. Barkus.
J. Mock us,
" Draugo" a - kun. H. J. Vaičiūnas, p-4ės A.
V. Vitkauskai
1447 So. 50 Ave. gentas, savo gražiam automo Rubliauskaitė,
tė, p-nė S. Lauraitiene ir A.
biliui gąradžių jau
CICERO, I L t .
ge
P. Stulga.
Store In rcar
Eutree 15 Street statyti.
A. P. 6.
trr
Telef. Cicero 8003
—
Į
Jaunasis J. Mockus šį sek
Daugelis žmonių rytuose
lietuvos Vyčių 14 kuopos nežino, kaip vakaruose yra,
as
veikiančioji komisija kažin ką, bet vakaruose yra iš rytų ne
slapta rengia rugpiučio (Ąug) mažai atvykusių ir apsigyve
22 dienai 6v. Antane parapi nusių.
jos svetainėje. Ta dienų yra. Iowa valstija daugely daly
Pėtnyčja. Ka&gį ten jcalėty kų pralenkia kitas valstijas,
būti nepaprasto! • Spėjama,' IndijonSai senai pavadino jų
kad komisija gavusi tetegra. "graži žeme". Ji yra 'kornų'
Norėdami ką pataisyti, kas tai neimtų, ar tai elek
ma iš Paryžiaus, kad jau at šalis. **Iow#, thats where the
trą, ar apie narna, ar apie zoviesus visuomet kreipkitės
važiuoja Mergaiiių Orkestrą. tall corn grows", sako daina.
pas manę J. A. ZDANIS, nes esu patyręs mekaniškame
Žinomas tad ^a ly k a s, kas' Toj v y s i . yra labai derlinga
darbe. Jau Lietuvoje dirbau už mekanika.
bus kas ir nebus, bet šokiai žeme, kur viskas auga. Augi
Taipgi užlaikau įvairių spalvų maliavų, šepečių,
tai bus. Be to eina gandų, kad' nama taipgi daugybė kiaulių,
vinių, skuros, žolės pjovimui mašinas, elektros lempu
karvių, avių ir arklių. Iowa , je
kas
bus
tai
ir
nepaprasto,
bet
tės, dratų, svičių, stancel ir visokių kitokių reikmenų.
apie tai dar nieko negalima yra didžiausias nuošimtis dir
buvo sužinoti. Kiekvienas pa bamos žemės 97 nuošimtis.
ts nuėjęs viską pamatys. Gir
Vienas žymaiusių miestų
HARDWARE, PAItfTS. OILS AND GENERAL
dėtis, kad visi Lietuvos Vy toj valstijoj yra Sioux City *
čių 14-tos kuopos nariai jau gražus, švarus miestas. Oras,
REPAIRS
rengiasi eiti į tų vakarų, taip
1421 So. 49 Court
v
Gcero, UL pat ir 6 kuopa organizuojąs sausas, labai sveikas. Pragy
venimas nebrangus. Per 75 m
visų atvažiuoti į Cicero. Kk nuo pat įsikūrimo, gyventojų
•=a=
toms Chicagos kuopoms irgi pasidaugino 85,000. Sioux € i
*5
yra siunčiamos telegramos, ty yra didelis centras, kur su
Turbūt bus visos Chicagos sijuugia trys valstijos^ būtent,
kuopos. Busiu ir Aš.
Nebraska, S. Dakota ir Iowa.
Šnipas.
fitovi tent fcran,to Missourl
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke.
upes*
Taupymo Account 'as šioj įstaigoj tai geriausias
PRANEŠIMAS.
Darbų čionai pobiskį yra
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
.
,
visokių, bet daugumas žmo
nai atsakantis savo vertė.
Visuotinas metinis kunigų nių dirba skerdyklose. Kas ne
Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau.
Vienybes Amerikoj susirinki* matė skerdyklų, tam butų JLietuviai klerkai Jums patarnaus.
mas įvyks šimet rugpiučio 19 domu žinoti, jkaip gyvulius
ir 20 dd. Fort Pitt Hoteį, muša Rūkstančiais į dieną?
Pittsburgh, Pa.
kaip mėsa gaminama, kaip,
Seimas atsidarys 1Q vąl. A. pai. oda, kaulus, žarnas ir tt.
- •
M
sunaudojama. Žmonių atva
48-th Avenue and 25 th Plact
CICERO IL&
Kunigų Vienybės Valdyba. žiuoja iš kitų miestų pažiu-

r

DIDELIS BARGINAS

-

• iišįtiį

S. BUKAUSKĄ

•

IŠ SI0UX CITY.

"N.

MEKANIKAMS PRANEŠIMAS
CICEROJE

SHEBOYIAN, W1S.

—

•
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LiETUViy-UTVIV VIENYBĖS

KONGRESAS RYGOJE.
•

ii——

(Pabaiga)
PREZIDIUMO RINKIMAI,
Latvijos operos sekstetui padainavę
su rjasisekimu dvi daineles, prieinama
prie sekančio dienotvarkės punkto, bųlent, prezidiumo rinkimo. Vienbalsiai iš~
rinkti: pirmininkai - p. p. Linartas*ir Ry.
teris: vicepirmininkai — dr. Gaigalaitis
Ir mg. Juodavalkis - iš lietuvių, prof.
s Plakis ir J. Kukurs - iš latvių pusės: se
kretoriai: Prieglauskasi Vronevskis, Poliakauskas ir Melngailis iš lietuvių, red,
As.ars, kap. Ozols, in^. Perkons ir žurn.
Kacens -- iŠ latvių puses. Be to, išrenka
mas*garbes prezidiumas tokioj sudėty: J>.I
p. Budrys, Aukštuolis, U. Jankus, Simo.
naitįs, Tumas ir dr. Basanavičius; iš lat
vių - gen. Balodis, pp. Andersons, Kaltiings, Sėja ir Straubergs.
PROF. PLAKIO REFERATAS.
(
Po prezidiumo rinkimų seka pjrof.
Plakio paskaita apie lietuvių ir latvjų
intelektualinį susiartinimų. Paskaitoje m o
lesorius lygiagif<'iai nupiešė latviu, ir lie
tuvių tautinio atgimimo istorija ir įro
dinėjo abiejų tautų susriMttiirimo poTitinę
reikJmf, Šiuo referatu 'prelegentas įiodirfėjo politinis susiartinimo reikalų, nes
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Ii Lietuvos j Amerik»
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#13 manote parsitraukti jrimines
iš Lietuvos, vietas užsakykit da
bar. Mūsų oCisas Listuvois su
teiks jiems pagelba įf rodą. Ylai
trečios klesos keleiviai turt atakir
rus
kambarius,
neprilygstamas
svarumas ir maistas.
Smulkmenų klaus J V*
kis vietos agento

NAUJA KNYGA
PADANGĖSE"
SAKALO IR DASAICIO
Lietuvos Jaunų Poetų
Kiekvienas puslapis pilnas gražių vaizdų, kilnių
svajonių jaunųjų sielų. Juos skaitant užsimiršti momen
tui kad esi ant žemės, o jautiesi kokioje tai laimės
šaly. Tik skaityk sekamų ištraukų iš poemos 'ERELIS'.
Kai saulė leidosi kalnyne
Sukėlus vakaruos gaisrus,
Erelis nutūpė uolyne
Tuščiai svajojęs, neramus.
Bet vakaro tyla gaivina —
Atgyįa alpstanti širdis.
Ir nejutomis įsidrąsina
Padangėmis skraidyt mintis.
Jaunam ereliui atminimai
Gražia trukšmingaja minia
Pirmi džiaugsmai ir nuliūdimai
Atgijo, mainės, kaip sapne.
Norėjo ten už debesių t
Naujų pasaulių pamatyti,
Išgirsti gražesnių balsų
Ne žemės muzikos klausyti...

140 K. Dearborn St. OUcago, U .
3K

wTamsto*

vaistai yra ktm

B*x ltZ.

PE-RU-NA
i Pagelbėjo uraio*« negero
1

vėse kasdiena daugiaus luip
per. Penkiasdešimts. metu.

Gydo kosulį, šalti, katarą,
viduriu ir žarnų pagedima ir
kitoniškus k a tarinius f to-]
vius.

DRAUGAS PUB. COMPANY
.

I

tik t o k i e kaip jut Mkot i n I
kf verti daug
jus m i o t " .

-

2334 South Oakley Avenue

^
"

Nusipirk sau ir savo draugams, kad pasaldinti gy
venimų gražiomis, jaunuolių poetų, mintimis, retkar
čiais sužadinti savo sielų, o savo keliais centais duoti
progos jauniems poetams tęsti mokslus toliaus ir dau
giau rašyti. Daug gražios medžiagos deklamacijoms,
KAINA TIK 40 CENTŲ

Parsiduotu viaur

Chicago, UI.
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MES KVIEČIAME TAMISTA
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Apie 5 vai. jaų rengėmės
Kaip kal&una, čionai yra di
gr\iįį namo, o daf" vis žmones
<
,,
džiausia ' Creamery visame
plauke ir plauke" į piknikeĮ "Draugo" pikniką.
pasaulyje.
Bet » e s turėjom apleist plkStatoma dabar ui tris ir Sheboyganiečiaį išardę, i?ad*»ika »* važiuot atgal, nes to
puse milijonų dol. elektriko mūsų dienraštis "Draugas Hma kelionė, apie 200 mai
ir gazo gamykla.
rengia metinį piknikų nedė- lių. Bet kelionė atgal | SheDabar čionai yra 4 dideli li- lioj
S. d.
Aug.,
vieni boyganų buvo jau ne taip
gonbučiai 2 kątalikislci, ir. tuo- su kitais susitarę apie W a J ***<>**. Tarp Kenosnaus ir
jaus bus statomas kitas už pu menų
nutarė
važiuoti
į Milwaukės pagavo mus dide«
sė milijono dol. Taigi rodos Chicagų "Draugo" pikniką #* ^ u r n o s su Metam, U d m
yra gera vieta daktarams ir aplankyti. NedėUoj 3 vai. ry- galima buvo nieko matyti
nursims. Tuotarpu lietuvių to išvažiavome dviem auto
Daug kartų turėjom susto
gydytojų nėra nei vieno. Bu mobiliais iš Slieboygano. Ity- ti, bet to nieko paisėm. Mu
tų proga geram lietuviui dak tas buvo labai gražus. Sma ms buvo malonu, kad pik
tarui, ypač, kad šiame mieste giai važiavome, linksmai sau nike dalyvavom. Kitais m**
nemažai yra lietuvių, arti šnekučiuodami apie . '•' Drau jtais vėi važiuosime j "Drau
dviejų šimtų šeimynų.
go" piknikų. Apie 7 vai. pa go" piknik*.
VI. R.
Lietuviai beveik visi turi siekėm
Waukeganų.
Čia
savus namus. Vyrai ir mote pagirdėm automobilius ir pa
LPH'UUĮ'.f
i. i . i
• ' • ".
rys dirba tankiausiai skerdy tys užkandėme, ir traukime
ELIZABETH, N. / .
klose. Gyvena arti savo ba toliau. Chicagon at\,5rkome
žnyčios. Bažnyčia muro, gra dar gan anksti. Pas p. Stulpi
Per A. Krušų įsirašė euiž}.*
ži, švari ir puikioj vietoj pa nų gavome "Draugo" piknU
statyta. Po bažnyčios didelė ko tikietus. 1 vai. po pietų na narė E. Kukšteinč ir įmo
svetaine kur rengiami įvairus buvom piknike. Čia linksmi kėjo $35. Labai ačiū.
Kun f, fff.^^frff.
vakarėliai. Prie bažnyčios di nomės apie 4 valandas. Sma
211 Bipiey Piane; .
delis plotas, parapijos, žemes, gu buvo.
EttmMb, N. I.
kur daromi piknikai. Lietu
Muzika griežia, šokiai, žais
viai jau senai Čionai apsigy
veno,, sveiki, neblogai jiems se lai, minkštų gėrimėlių kiek
tik nori. Valgių skanių, O tas
kasi ir ramiai sau gyvena.
liet. skilandis ir' lietuviš
Atvykęs.
Lietuviai važiuoja L4ecuro« »v#kieji sūriai, ka gi besakyti.
čiuosna neilg-esniam
laikui kai
metams,
galės
gryžtl
Sunku ir aprašyti kas ten neatsižvelgiant J kvota. Xm»rikon
piknike buvo.
I LDBttnr*,
Žmonių galybės. Malonu bu-, trumpiausiu laiku, kaa S^r«4a,
vo matyti, kaip katalikai uo trejais ekspreso laivais.
BJERENGARIA
ĄJVJffĄįO^
liai remia savo vienintelį dien
MAURETAJTIA
i rasų.
(per Cherbourga a r Soutbausp••
PML,

J. A. Z D A N I S

* t g'» ?

1*0*

fceitadiema,

•

' • '

•

kiekvienas patriotas turi rūpintis savo .tė .sveįkinimu; raštų pažymėtini: Latvijos pa
vynes ateitimi. O Jietuyių ir latvių ateitys, siuntinio Kaune Baledžio, konsulo Klai
-- susiartinime. Šituo referatu pirmas pu- pėdoje, rašytojų JUiinio ir Aspazijos ir k.
sėdis apie 3 vai. užbaigtas.
Vakarę, paįvairino latvių Nacionalines OBROLIŲ HĄPAI, PARODA ilR RAUTAS perso sekstetas, padainavęs eilę-dainelių.
Kautas pasibaigė apie 1 vai. naktį.
Po piet surengta eisena į latvių broAUTRA DiiarA. UTTELĘKTUAĮJS
lių kapus, kur palaidoti žuvusieji už Lat
SOTIAĘTINIMĄS.
vijos, nemiklausomyJ>ę. čia uždėta trys
gražus vainikai iš ąžuolo lapų. Pirmų už
Kongreso darbas antr^ dien^ buvo
dėjo inž. Paegle latvių lietuvių kongreso varomas dviejose sekcijose: intelektualia
vardu su tokiu užrašu: "Už nepriklauso ir ekonoimnio susiartinimo. Intelek. sumybę žuvusiems broliams latvių lietuvių siart. sekcijos posėdis prasidėjo Y2 10 vai.
kongresas". Antras Vainikas su atatinka* ryto. Pirmą referatą apie Lietuvos Isto
ma prakalba padėtas "Lietuvių latvių rijos, reikšmę Latvijos istorijoje - skaitė
vienybės/' 4r-josatf«du maj. La»skeropfe». 4 o c ^ersins. ^Savo referate j i s ypatingai
kio, trečias - ^žuvusiems už Latvijos lais- iškėlė lietuvos ir Latvijos istorijos tamY £ kovotojai už klsvę Maiosios" Liatu-1 | p ^ s u s ^ m ^
psasideda vienos tautos istorija ir
PaskiaVaplankyta IV By|fo^ paro(4§į kur bajpasi antros. Užtat tyrinėjant Lie
- wujĮ&tm kuria svečiai plačiai buvo su tuvos istoriją, kartu tyrinėsime ir Latvi
pažindintų.
jos įtor4|§. Po debatų, kuriuose dalyvavo
Pirma kongreso diena paąįj>a.įgė rau, l^&t- Za^olerH, musuejaus direkt. Silinš,
tu Bygos Latvių draugijos sįteje.'gautas piof. 4^#onis ir k. &jo crof. ^ndzelino
buvo pritraukęs labai <|aug fci*onių. Visos paskaita apie Pabaltės tautų lfąlbas. Bet
žymiausiosios latvių wnaniaįqijos rado kadajgp is ICauno neatvjįko pijof. Būga,
reikalinga atsiujsti į rau(^ savo atstovus, sų kwm
Pf^f. Ę- npręįo i ^ ę l t i kai ku
frie gausingai apdengtų s^lų latviai tu rduos gįttžytinus kalbos plausimus, jis j)a*
rėjo progos susiplažinti su atvykusiais siteujeka^ trumpai^ praktiškais patarimais,
fvečiais, apta/ti ben^rų^ raikai us ir, ben.- Jcaip pasiekti abįej^ tautų vienybes. Pir
irai, pasikeisti mintimis. Laike rauto p'a- mas faktorius ~ kalbą. Jai išuipkti hiu
^akyta apie ^U itt'akaU>U, kurioje pras ųtankarinfise gįiii*aftijose reikalinga įkambėjo nuoširdus njaras matytį įle^ųvių Yąįįįį, lietinių kalbos pamokos sjynažinus
latvių santykius tikriai broHškais. is pa- vokiečių kalbos pamokų skaičių. Deja, jau
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čiama, stoka lietuvių kalbos mokytojų.
Toliau reikalinga įkurti bendra termino
logijos komisija, kuri papildytų trukstai*čius žodžius. Latvijos universitetas jau
prašęs rekomenduoti Lietuvos lektorių lietuvių kalbos žinovų. Iškilusiuose deba
tuose, tarpe kitų, dalyvavo Latvijos švie
timo ministeris K. Straubergs, kurs taip
pat patvirtino reikalingumą įvesti latvių
vidurinėse mokyklose lietuvių kalbą. Tarp^
kito, jis pasiūlė įkurti bendrus kny#ų cen
trus, kurie apsimainytu leidiniais.
Trečiąjį referatą skaitė'prof. Avižonis apie lietuvių mokyklas. Savo referate f
prof. Avižonis pažymėjo lietuvių moky
klų vystymąsi ir plėtotę. Šituo referatų
priešpietinis posėdis pasibaigė.
EKONOMINIS SUSIARTIMAS.
Tuo pat metu tų pat rūmų didžioje
salėje įvyko ekonominio susiartinimo sek*
cijos posėdžiai. Inž. P. Berzins skaitė apįe latvių ir lietuvių ekonominį eusiar.
tiąimą, Cia jis aiškiai išdėstė to susiar
tinamo reikalingumą. Atskirai gyvenda
mos abidvi valstybės niekuomet negalei
prieiti geroves, tuo metu, jjai susi jungu*
sįos ~ padarius atatinkamas sutartis jų jėgos padvigubės. Tuomet mes matysi
me stiprią Lietuvą ir stiprią Latviją. An
tras referatas paskaitytas notaro Ciruiio
apie šąmes reformos eigą Latvijoje. Nu
rodęs į r ^ r n i o s re^aJinguauą, prelągen^
tas nuodugniai papasakoja visą refor>

=3=? —
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mos jgyv*n$&imo eigą 3-4 re€p*ov>s jau
įvykdyta. Naujakuriai, priešingai spėlio
jimams pasirodė įstengia įkurti ukį. Pa
sekmingai einamai p pat žemes kolabora
vimas ir.sodžių skirstymas vįensfid^ais.
Šitas referatas užbaigia priespietki 4arIntelektualio susiartinamo sekciia at
naujino posėdžius po pietų i \fi. £ i « n a
paskalą laikė menininkas 6kUiers, padą*
ręs trumpą latviu meno apžvalga. Refe
rentas pareiškė norą, kad lietuviai su
rengtų Rygoje Savo meno parodą ir ai
virkščiai, - latviai Kaune jCitą refera^
skaito žurnalistas maj. Ruseckas apae
spaudos uždraudimą Lietuvoje. Ilgoj pra
kalboj jis nupiepė lietuvių spaudos istorį.
ją, ypatingai pabrėždamas spaudo* u į
draudimo laikotarpį. Baigdamas prąkaibą p. Buseckas kreipiasi į ktvius iwašy,
mu niejkuomet nekaltinti del lietuvių at
silikimo nuo kitų tautų pačių lietuvių, x>
tas aplinkybės, kyriąse jiems tejįo gyven
ti, būtent, spaudos uždraudimą, l į i l i a ^
ėjo doc, $lesse referatas apie XV ir 3ČV%
šimtmečio šeimų pavadinimus. Referatai
pasibaigia prpįf., Gerulio. ; paskaitą apį;
prof. Siverso garsų an'alizo teoriįa. - įSką*
neoninio susiartinimo sekcija savo dat,
bųotės no pietų neatnaujino.
Vakare įvyko koncertas, kuriaukė H
lietųvjų pusės dalyvavo p. V. £ri*ait£&> & te^įl - tfac- Operos solistai f a k 
tini k Vfctrta.
• EHa, *
-»•

.
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šeštadienis, Hugp>. 16, 1924*
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CHKAGOJ" RUGP. 18" 19" 20
r SEIMO VAKARAI ĮVYKS SV, JURGIO P,
SVETAINEI
i

V

D!

|
Pirmadienį rugp. 18 d; statytas bus veikalas "LIETUVAITES" kuri atvaidins Vyčiu Dra|mos Ratelis iš Brighton Park. Pasibaigus programui bus puikus šokis griežiant pn. Byansko
S Orkestrai Ižanra *>Oc ir 75c

VAKARIENĖ ĮVYKS ANTRADiENJ RUGPIUČIO AUG. 19 D.

šoki 50c

Vakarienė puoš Chicagos rinktinės muzikalės paįiegos ir viešnios iš kitur.
»
5
Vakarienės programe dalyvauja šie asmenys: pp. Juozas ir Zofija Sauriai, Kastas ir Leo-f
f\ kadija Saboniai, Vasilaitė - Pakštienė, Julė Gedminaitė, iš Springfieldo, p-nia Lauraitienė; V.
" Vaharaitė, Br. Nausėdaitė, J. Ramanauskas, E.Rakauskienė.
r;
Kviečiame Chicagos visuomenė atsilankyti į inustĮ pramogas.
SEIMO RENGIMO KOMISIJAL
v
*
—
=

/padainavo keletą dainelių ir
j buvo iššaukti keletą, kartų at:
kartoti.
Visi artistai savo talentais LABD. SĄJUNGOS KUO
POMS PRANEŠIMAS.
20-TIES M E T Ų S U K A K T U V I Ų
4 r nuolatiniu dalyvavimu imiADVOKATAS
<*
i — —
'
RIBA tas. Pstaars plrfeJm* sr
sų
visuomenes
reikaluos^
Draugijos Š v . M y k o l o Arkaniuolo N o . 2
Dtšmmmtmm far lt»il*}lmw*\
NORTH SIDE.
buvo ir gerų ir gana apsčiai.
Labd.
Saj.
kuopos
apsiėmė
džiugina širdis North Sidie7 South Dearborn Street
N E D E L I O J , R U G P . ( A U G . ) 17, 1924
per pikniką, kuris įvyks rug
Pagerbimo vakarienė.
' *Me" F• Amlriuškevieaitė (Mų.
ROOM la*8 T R l I J i N E BLOG.
Telefonas Bandolpb S291
ražiaį
Polonijos Darže, Jefferson III. ir 61 gatves
Rugp. 13 d. ant greitųjų \ 8
skambino piano. P-les»
Ant galo 'atsistojo gerb. sve sėjo 14 dieną National DarVakarais: 2191 West 22 St.
Piknikas Prasidės 10 Valandą Iš Ryto
pastangomis gerb. klebono B.! Nausėdaite ir K. Sinkevičai-j f-jas. Pranešęs priežastį kun. j Ž<N S i " ° s darbus: 1 kuopa
Teteffta» canal
|§97
te
s
Urbos ir pfcrap. komitetų tapo I
dainavo solo ir duetus.'Meškausko neatsilankymo ir | " ratais ir saldainiais, 3
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti nes val
S. W. B A N E S
surengta vakariene p a g e r b i - i š i o s d v i mergaiti tuom ypa- j nuoširdžiai padėkojęs visiems į kp. -- prie geito. 4 kp. - prie
A D V O K A T A S
giai bus skaniausi geimai šalčiausi, dainos linksuAii kun. Prof. P. Bučio ii j tingos, kad dar mažytės, o at- ;už gėrę širdį, pasakojo apieį»olių salėje, 5 kp. - visokiais
79 W. Bfoavoe Street
6
miausios,
muzika
puikiausia.
a s a v o tlal vk{ I a b a i n m l
Room 904 #V- TeL Itaudolpli 2900
mūsų buvusio klebono gerb. h " r
> Į
° - Į Lietuvą.
Nurodė vaizdžiai, |>laimėjimais užsiims, į kp. -Vai.. Nuo 9 ryto Ik! JI po pietq
Rengimo
Komitetas.
ni i
P
S20S 80. Halfeted Str.
kun. P. Meškausko* kurie iš
» - - Ramoška įteikė susi- k a i p auga Lietuva, nuolatos, j taipat laimėjimai*, 7 kp. -ŠiL0.2££jtAtJ2£24AAa£3AA*£3A*^
Telel. Tardą 1015
važiuoja Lietuvon. Nors va riAkusių vardu dovaną gerb. I K ) r s įš pnleugvd, nupasakojo, virtuvę, 8 kp* - . p r i e baro.
W
Meldžiame kuopas gerai pri *
Profesoriui
(kokią? k:)kia naudą atjiešė Lietuvai
kari enė buvO/8+^engta pusk u kun.
WEST SIDE.
tainėje (32 ph ir Auburn Av.)
bomis, bet paliki!) gražaus ne-!* 8C *-)- Arkitektas p. Zaklokas Amerikiečių aukos. Ant galo si rengti, parūpinti reikalingų
Siuomi draugijos naniai yra
pamirštamo įspūdžio. Gaila Uitai gnižaii išreiškė visų ^ t i k r i n o , kad iš po vergi- piknikui daiktų.
Kat. Spaudos Dr-jos 14 kp. kvieeiami susirinkti. Turime
ADVOKATAS
J. Petraiti*, pirm.,
tiktai, kad gerb. kun. P. Me jausmus brangiam kunigui jos posiliuosavusi, padegėle ir
mėnesinis susirinkimas įvyks apsvarstyti svarbių draugijos Metropolitan Siate Banko llame
A
M. česnavičius, rast. įnedėlioj rugp. 17 d. tuojau^ reikalų.
škauskas negalėjo atvykti, nes Bučiui. Beto kalbėjo dar vie- nesenai badaujanti Lietuva
1201 W. I2nd 8C. Tel. Canal 66N
nas
svetimtautis
kunigas,
kuuž
'J5
metų
tikrai
niekuom
nebuvo išvažiavęs iš Chicagos.
Su pagarba
I>o sumos Aušros Vartų par.
Kun. f.rof. Bučys prie durų rio pavardes neatmenu, linkė- siskirs nuo Amerikos savo
P. K. rast.
rTelef. Central 4411
PRAITEŠIMAS SĄJUN- f mokykloje.
buvo sutiktas gausiais delną Į damas prof.. geriausios klo. tekniška kultūra,
Bus išduotas raportas apie
GIETĖM.
!••
plojimais. Tuojau sukalbėjus lies vykstant Lietuvon Uni-J Kun. Bucini kalbėti papasekmės šeiminiško" ršvažiaADVOX<«T.lS
maldą susėdome prie stalų, versitete rektoriauti. Toliais baigus atkalbėjome maldei;
vimo
i
Marijanų
farmą.
127
N.
©earboro Street
\ . L. R. K. Moterų SajunValand. nuo 6 iki 8:30
Netrukus kun. B. Urba nuo | buvo du jaunučiai smuikinim ir atsisveikinome su branArtinasi Federacijos KonNedėliomis 9 iki 12
gos Dešimtas Seimas prasi
savęs trumpai ir gražiai pa- kai, kurio klausytojams labai giu svoriu nuoširdžiai.
ftcaM.: 7&Z1 8o. Ilakted Str
dės pirmadieny, rugp. 18 d. grosas. I'rioš Kongresg, svar
Tetcf. B o u l e v a r d 1310
S.
D.
sveikinęs brangų sveti, pers- j patiko. P-ai Maskolaitis, Ka
C'hk-airo.
&v. Jurgio bažnyčioj i) vai. bi II dalykų turime 'aptarti. J. A . Lcppa, Savininkas
tate prograiuo ctalyrius. O.jų uiinskas, Kišonas ir Kugenis
Tad vis nariai malonėkite at
LIETUVOS KONSULATAS ]">'te s u a ^ n ^ i l l * W l S v - M i "
Vienas is gražiausia
silankyti.
m
kuriaJi
h
CHICAGOJE PAIEŠKO
\ ^
*$$&*_ **
valgyklų Oiicagoje.
Valdyba.
Į
Pralotas
kun.
M.
L.
Krušas*.
ŠIŲ ASMENŲ AME
L.1KTL'V18 ADVOKATAS
-m C
Valgiai
Skaniausi,
|Tai
iškilmoi
j
>
ii
taikinta
ja2231
W. 22-nd «C arti l-oa\ttt St.
i
.
•
•
!•*•*..*.*
RIKOJ.
*
Telefonai* Caaal 2552
įuoksla pasakys ;_ Dvasios va
BRIGHTON PARK
Patarnavimas manda
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. SeANTANO VAIlfiCKIO. k u das- gerb. kun;, M. J. UrboGYDYTOJAS IK CHIRURGAS
redoj Ir PėtnyčioJ nuo 9 r. iki f
r. Veda visokias bylas visuose
glausis.
4608 SO. ASHI.AND AVĖJU E
4442
So.
Western
Ave.
teismuose.
Egzaminuoja Abstrak
ris
vadino
save
^Mike
Bcnsjfc^į^
.
Sekmadieny, rugp. 17 d. 2
C h i c - a g o , 111.
IUIS a ] ) u
P e r of
Tclef. I-afayctle 4146
tu*
ir
padirba
„visokius DokuV a i . : 9 r y t o Iki 1 2 p k t :
1 po
ki'
ir
kadaisia
gyveno
Cleve.
,
]
v
i
^
vai:
po
pietų
parapijos
sve
f
e
r
t
o
r
i
u
m
A
v
c
a
r
i
a
\
mentus,
perkant
arba parduo
piet iki 3 po piet, 6:30 vale iki
dant
Lotus.
Namus,
Farmae ir
•:30 vak.
lando. Iš Lietuvos paeina iš ,,, K H 1 O S pn ^ S a u r i e ^ .
tainėje įvyks Labdaringosios
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgtčiaajr. lengvomis išlygo
Seirijų valšr., Alytaus apskr.
^tradicnvt
rugp. 19 d. Sąjungos 8 kuopos svarbus
mis.
KAZIO ŠALČIO, gyvenan- 7 : 3 0 r v t e t o j p a r < i o j . b a ž n y . {susirinkimas. Prašome visus
Gydytojas, Ohirarcas, Obatetrikas ir Specijalistas
eio Detroit, Mieli.
į^
bus laikomos šv. Mišios narius atsilankyti, nes turime
[ BALYS F. MASTAUSKAS
Elektroterapas.
Kas žino apie eia ieškomas u ž m i r u s i o s n a r 0 s .
daug svarbių dalykų aptarti.
A D V O K A T A 8
IŠIMA TONSILUS —
§
Buvęs
Lietuvos Atstovybe* Va
1)—B« atartais**,
i asmenis maloniai prašomi pra
Seimo Rengimo Komisija.
Valdyba.
• ) — B « pelito tr k* akaikaoj
šingtone Patarėju.
D — B * kramj^
nešti Lvtuvos
Konsulatui,
Metropolitan State Banko Ui
1701 W. 47-tfc M.
• )—B« j«kl« pavaJaaa •valkatai.
2201 West 22nd Stieet
D—rasUaatal a«r«lkla •Irgtl. vaValandos nao t lkl I I diena, nao f
VYEŲ IR M 0 T E R C
608
So.
Dearborn
S
i
,
ChicaU
tuwj
w%igĮu,
U
r*il
alti
T
0
W
N
OF
LAKE.
Iki t TaL vak. Nedėltomia nao t
1 darbą.
Artistai (dainininkai) no
Fatyda 'eall-akane^ (akmenis taltyj*) | go, 111." *
L. Gaižaitc,
lkl i TaL po platų.
ir mktnmaUf ilapumo pua!AJ«- b« okintieji dalyvauti K Y W. Rapertcljot, am tam tikromis mok*Sekretorius.
To\m o P Lake draugystė*
UikomJa priemonėmis bei Ta! stalą.
\
dio programa kuris bus Rug- Siuvame siutus ir 0*Coatua
Apknrtustrms sn»rąttna s7trdejltn%.
telefonas
aVaa rlsuhlM Haas pasAkmlnfral. Ir jat
šv. Stanislovo V. ir K. vLsi
naujausios mados. Atliekam
"\-t
J v • piueio 28 — 13 P. M. Kreipki- darbą ko^eriausia už vi
fra rolkalaa daro operacijas.
A D V O K A T A S
20* metų Prityrimo
v
nariai susiri nkite
l t s f u l J a a a U patarnavimą telkia savo
nedeliojį^
.
v
siems prieinamas kainas.
11 S. La Salle st. Room 2001
Akinių pritaikymo meno
aflaai
rugpjūčio
(Aug.)
31
d.
1924
TeL Randolph 1034 VaL n n o t - 5
Valome, Dažome ir At
Gydo apoclalJal rtaoklaa TJTU ir
vės šiuo antrašu:
1411 So. 50 Ave. Cicero, UI.
VAKABAIS:
motarq lrtlikaa llgaa.
naujiname senus.
1 valanda, po pietų į Šv. Kry
Ofisas atidarytas: kasdien nuo S vai.
i
P.
Sarpalius,
po
piet
ttU
•
TaL
vakaro.
S
M
1
8
.
Halsted
st. TeL Wvd. 677*
MOl Madisoa\ Bcreot
Nodollomla tr seredomls ofisas
žiaus
parapijos
svet.
Iš
ten
V.
v
apart
Panedėlio ir
2337
S.
Leavitt
Str.
rytas.
K^mp, weatern Ave. — Cbka«o
814 West 33-rd St.
Fėtnyčlos
TeL Roosevclt 8982
dalyvausime
surengtame
Yalandoa: 1—4 po pf«tij T—f vak.
)flso Tel. Ufmlcvartl 9694
CH. VYČIAMS PRANEŠI
Gvardijos D. L. K. Vytauto
lic-zhl. Tel. Drexel 9191
MAS.
r TeL Bouleravd « • •
_
(dvidešimt metų sukaktuvių I
DR. A. J. KAKALIUS
I
Jubilejaus apvaikšeiojime.'
Rl SAH GYDYTOJAS IR
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
L. Vyčiiį Chicagos Apskri
Lietuvis Gydytoja*
ADVOKATĄ 8
CHIRURGAS
F. T. Puleikis, sek.
Akių Ligas
l!
Specialistas Moteriškų. Yjrrftk«
čio priešseiminis susirinki
3303 South Morgan Street
Ar Jums skauda galva?
•^~>tz
Valkų ir visų chroniškų Ugi}.
Malavojime, dekaruojame,
Ar
Jūsų
akys
ašaroja?
' orisaa Didmiesty!:
Chlcago, HL
mas
įvyks
nigpiučio
(Ang.)
{kalsimuojame ir popieruoAr yra uždegtos? Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St Degina ar niežti?
29 South La Salle Street
Padarome
Į1G d. šeštadieny, Ciceroj, Šv. jame namus.
Tel. Canal 2655
Ar skaitant akys greit pavarg
Kambarį* 5M
^
darba^ greitai ir pigiai.
a J. PAN8IRICA
Kampas 31st Str.
sta?
Antano
par.
svet.
15-th
ir
40
Telefonas
Central
6390
Fotografas
Užlaikome maliavų, popieVai.: 19—11 ryto: 1—S po p tat.
A c kvaišta galva?
PAKSHUTA
STUDIO
Ct.,
8:00
vai.
vakare.
7—t • • * . Ned. l t — I I d.
ru ir stiklu ir t. t.
Ar matote kaip ii plukančius
1901 S. Halste<1 S i ,
CUIcago.
Vakarais 3223 & Halsted 81.
Gydytojai tr ChimrgM
taškus
3149 SO HALSTED ST.
Tolumas nedaro skirtumo
Kuopos malones prisiųsti
Telefoną* Yards 4661
Saukiamas, važiuoja t visaa
Ar atmintis po truput} mažėja?
Pres. Ramancionis
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
miesto dalfs.
skaitlingai dalyvių, nes buc Chicago, IIL Tel. Yards 7282
Ar akys opios šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis a- [\
I c l Tardą 099#
svarlms sns-mas. K'artu pra
kyse?
Į TeL Central 6200
Ar yra ba]ta dėm£ ant rokų?
soma pridaoti kuopą įneši
Valande*:
rerkėl* savo ofls« po nnmeria
Ar turit kataraktą?
mų busimam Seimui.
Nuo 10 iki 12 piet
Ar turi žvairas akis?
4729
S.
Ashland
Are.
Noo 2 iki 3 po piet
,
Jeigu sergi, tai atsilankyk tuo- t
Valdyba.
Jaus
> SVEIKATOS INSTITUTĄ
. Nuo 7 iki 9 vakare.
.
SPECIJALISTAS
A D V O K A T A S

PRANEŠIMAI.

CH1CAGOJE

ADVOKATAI

DIDŽIAUSIAS PIKNIKAS

JOHN L BAGDZllAŠ"

•

C. V, C H E S N U L

ĮVAIRUS BIZNIAI

KASIMIR P. GUGIS

I

Lietuviškas Restoranas

¥

JOHN KUCHINSKAS ]

D A K T A R A I :

br,S.ABrenza

DR. A. K. RUTKAUSKAS

3206 S. HALSTED ST.

Chicago, 111.
Tel. Boulevard 3985 j

Dr. A. Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass

1

II

i

•

—.i• •

"•

Į

OHAS. K. VUOSAITIS
WĘ SIUVĖJAS

L A. 0 1 1 S

Dr, I. M. Feinberg

DR. A, A. ROTH

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE GO.

V. W. RUTKAUSKAS

D r. Muurice Kahn

Dr. CHARLES S E G U

AR

iNedėl. nuo 10 iki 12 piet

SERGI?!

DR. JAN J. SMETANA

ir sužinok kaip likti sveiku, pagelba VAISTISKOS KŪNO KUL- :
ROSELAND, I L L /
TUROS III ELEKTRIŠKŲ GY, DYMŲ.
\
TeL BatUevaad M M
i
šitas naujas būdas gydymos y- i
'. ra paremtas ant tvirtų jn,okslini" ][
Federacijos vietos skyriaus
i pamatų ir yra pagelbėjes dauge
GYDYTOJAS
ir prieškongresinis
liui sergančių, kuriems visi kiti , Jsvarbus
TeL Ganai 0257 Vak. Canal 9118
IR
' gydymo budai nieko negelbėjo,
susirinkimas
bus nedėlioj,
CHIRURGAS
i
Mes bendradarbiaujame su geSS97 So. Morgan Mreet
! rtausiats Gydytojais ir Chirurgais j mgp.(Aug.) 17 d. Visų Šventų
Valandos: 9—12 iš ryto.
j mieste ir galime jumis parūpint |
parap. svet. 3:00 po piettj.
V a k a r a i s n u o 7 tkl 9
LEETUVYS AKIU S F E C I A O S T A *
Lietuvis Gydytojas Ir
' visoia tiakamiausiua budus ardy
Palenervlns visu
CICERO
OFISAS;
Chirurgas
i •
Mes esame praleis? virS 10 me- ' l*ra2omi visų draugijų atsloaklų
t e m p i m ą 1i
I M S Sonih 49-tk A T C M M
f
tų
mokslui ir patyrimui
}val- |
kas yra priežas
Telel. a r e r o 4S79
1821 So. Halsted Str.
I
riuose
daktariškose
mokyklose
ir » vai-es bei svečiai atsilankyti, j
timi skaudėjimo
• a l a n d . : t—9:19 « T. kaadlen.
gralvos, svalgu'io, aptemimo, nervo- I gydymo jstaigose ir galime ju- į
L T r tara Ln kals Ir pėtnyčloms noo 9 (Vaandoa: 19 Iki 12 ryte; 1 Iki •
Valdyba.
po
pietų;
f
lkl
9
vakarą
tumą, skaudančius Ir užsidegusius f ftiis tinkamai patarnauti, atgavi- f
I1 lkl 9 vai. rak.
karščiu akių kreivos akys katerak- i me sveikatos.
to, nemiegrio; netikras akis jdedam
ATSII^NKTK TUO JAUS I
Liet. Tc'atr. Dr-jos šv. Mai
Daroms egzaminas elektra parodan
|
|
Teief.
Boulevard
2551
TRAIN1S HEAJLTH
Telefonas Pnllman 3213
ti tls mažiausias klaidas. Akiniai pri
I
1NSTTFUTK.
tino mėnesinis susirinkimas*';!
taikomi teisngai, toli ir arti matan
Dr. M. ŽILVITIS
SS27
South
Halsted
Rtr.
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
jvyks šeštadieny rugpittčio 1G j.
Dentlstas
(Ant antru lubų)
Į
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
Perkėlė savo ofisą. Iš Brtgbton.
Valandos: Nuo .9 ryto Iki 12 f | j v^ ^
7 . o n x~«l m
Z
GYDYTOJAS IR CHaBCBGAA
lon. Valandos: nuo in iki g vakaro
Park po num.
plettj
ir
nuo
6
iki
8
vakare.
h
d
i
e
n
ą
.
SIU
mutlL,
7
.60
^
a
i
.
^
d
f
^©dėtlomis nuo 10 iki 12.,
10891 HidUigan A»e. Oilca«o,Ul.
IMS So. Hauued Streei
Šventadieniais pagal •utartie*^— kare, šv. Jurgio narajajps sve

Dr. J. P. POŠKA

DilovTj, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 1—4
po pietų: nuo 7—&.v9 vakar*
Nedėliotais: 10 lkl 12.
Telefonas Mldway 2S80

I DR. P. L ZALATORIS

—i

HARDWARE

7 7 W . Waahmgton St.Į
CICERO Ofisas: PanedėUo
1814 m. CJceao A v. Tel. Cioero
BRIDGEPORT Ofisas: kitais
«99# S. HaUtul bl. TeL BeuL

D»rO. V A I T U S U U "

Dr, A. J . Tanenavičius

v

^^
Vidurjnlestyje Ofisas:
Room 911 Chlcago Temple Bldg

ARIU SPECIALISTAS
1801 So. Aslilahd Ave.
Kampas 18 gatves
Ant trečio aug§ko vir§ Platte aptiekos. kambariai: 14, 15, 16 ir 17
Valandos: nuo 9 ryto lkl t vak.
Nedėliomis uždaryta.

i
ag

; 1545 W. 47 St. ir Ashland

Į^^,,,^,^.^p

* * * * * *

STASULANI

vak
&0 Jfl j
vak.
6787]

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

Dažę, Stiklų
Ir
Oeležų Krautuve
6825 So. Westem Avenue
Tel. Prospect .8816

|
MBT17VI8 ADVOKATAS
Dlen : D. S l i — e l f — 1 1 » K. D««*indoH* 5684 6aa»
rborn St. TeL Ran
1071T aodiana Ave.
Vakarais
Tel. rnUman 6877
Hoa^lsnd

Remkite tuos proicsiįonakw, biznierius karo garsi-

,'nasi dicnraJli <i)raWfe,^

DEAŪdAg
T

I ^ ^H, iHI lMffliJeiJi4Į|gJiUgĮBPi

ŽINIŲ -; ŽINELAS.

CHICAGO. — Anot oro (
biuro, šiandie
pramatomas
lietus ir griausmai: vakare
vėsiau.

BERNAITIS IR MERGAITE

NUSKENDO.

:»»• *

3EK

.1

PASAULIO PAKEITĖ-

X Šv. Kazimiero
Seserų
koplyčioje vakar įvyko nepa
prastos iškilmes. Arti 50 jaunų
mergelių išsižadėdfemos visa,
prie ko prigimtis nepridera
mai linksta, pasiaukojo išim
tinai Dievo tarnybai. Buvo
susirinkę daugybė svečių net
iš tolimų kraštų. Įspūdingos
ceremonijos darė galingo įs
pūdžio atsilankusiems. Visi
džiaugėsi, kad seserų šeimyna
daugėja ir su tuomi ir viltis,
kad mūsų išeivija sulauks vis
daugiau pasišventusių .darbi
ni nkių-auklėto jų.

'•u, „ i

1

Į FU Triner's Fly Gass! Jeigu P | R fl A V
M
tavo krautuvninkas neturi tai
rašyk tiesiai į Joseph Triner
Company; Chicago, BĮ.
(Apgr.) EXTRA PIGIAUŠ1S B Ak
GENAS BRIGHTON
PARKE.
#»»»»»»»w»—^»»»»»»»»»i»»ap
2 aukštų medinis namas po 4
REIKALAUJU
ir 4 kamb. geroj vietoj, kaina?
Arkitekto Braižytojo
vos tik $3,800.00.
(draftaman)
Patyrusiam^ lavintam braižytojui
1 aukšto medinis namas 4
pastovus užsiėmimas.
Kreipkitės
sekančiu adresu:
kamb. aukštas beįsmantas ir

CONTRACTORIS

JOHN 6. MEZLAISKIS

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo a Kontrak torius

SHINE" KATILAS.

PAIEŠKOJIMAI.
Vakar didelė ekspliozija įvyko tremiame aukšte, 103739 Washburn ave.
Ekspliodavo katillas, kuriame buvo
verdama "moonsninę'* eraminti maišymas.
Ekspliozija buvo taip sma
rki, kad patį "moonshinerį , ,
kaip pagalį ištrenkė per Įau
ga laukan ir pavojingai sužei
dė.
Po ekspliozijos
ras.

kilo

DaŽŲ ir Poperos Krautuve
SSM so.

IJSAVITT

• • • » ^ » » M • • • »»» • • • » • •

KVIETKINE

[rel. Lafayette

P LU MB I N G

ANT BRIOGEPORTO

lietuvys, lietuviams vlsadosj
patarnauju kuogeriauslal
M. YTJaKA,
SSM West SStJh Street

[Puikiausios nusikintos kvieĮtkos, vestuvėms bankietams,
Įpagrabams vainikai ir kiįtoms pramogoms.
' Patarnavimas
mandagiausi aa,
[kainos žemiausios.

Telefonas

Canal

Pasinaudok proga kol dari
Ta laiko išsirinkti gerą
ieta. del gyvenimo arti]
ffarąuette Park ir šv. Ka
zimiero Vienuoline
KAS KĄ NORI
Pirkti narna, parduoti,]
įainyti ar budavoti
Kreipkitės pas
tm

/..S

V '-

NEPAPRASTA PROGA
MILLINERY SHOP IR
LINGERIE s
Randasi aukštos rvjšies lietu
vių apielinkej. Biznis gerai ei
na. Nepaprastai gerą proga intelegentai Jietuviai moteriai.
Parduodu del geros priežas
ties.
Telef. Prospect 5071

PARDAVIMUI.

PARDAVIMUI
Cigaru, oigaretų tabakos, Ioe Cream
ir visokių mažmožiu krautuve. Mai
nysiu ant Uoto, automobiliaus. Prie
žastis pardavimo turiu 2 bizniu.
Atsišaukite
1437 South 49 Ccrurt
Cleero, 111.

PARSIDUODA
krautuve
saldainių, Ice Cream parlor,
cigarų ir cigare tų. Gera vie
ta del biznio apgyventa lie
tuviu parduosu už prieinamu
kaina.'
tJL . .•
3528 So. Halsted St.

BEBUVO IR NEBUS
GERESNES PROGOS
Esu priverstas parduoti ui Cash,
mainyti ant namo, lotu, masinos ar
ko kito arba priimsiu pusininką •į
g'eral išdirbta pafioj širdy lietuvi^
kolonijos Ladies & Gents Furn. fr':
Dry Goods Storo. Galima vesti ir*
krlaučiaus bisni. Patyrimas
nerei*.
kalingas. Pasiskubinkite a**iti. Sa
vininkas;
3310 So. Halsted Str.

Nauji mūriniai namai užbai
gti ir baigiami budavoti po
6 ir 6 kamb. karštu vande
niu apšildomi, ąžuolo užbai
gimai, įtaisymai pagal vėliau
šios mados, vieta Jabai graži
arti parkų ir mokyklų 66 ir
Tolraan ave.
2 nauji namai
Brighton
Parke 4 ir 4 kamb. beismontas, bungalow stogas, įtaisyti
pagal vėliausios mados. Par
duosime pigiai ar mainysime
ant senesnių namų ar lotų.
Namas 8 metų senumo po
4 ir 4 kamtoarius, maudynės,
elekrta, aukštas stogas, beismentas per pusę namo. Rendos galima gauti 65 doleriai
į menes}. Namas randasi 4014
So. RockweU st. Preke 9000.00. cash $3000.00.
3 ir pusė pagyv. namas
3230 Low ave.
Pertaisytas
per nauja gerame stovy, ele
ktra ir yisi kiti parankamai
tik už $6109.00, eash $2000.00.
Atsišauki t greitai

PIRKIT NAMU ARBA LOTA į

REAL ESTATE INVESTMENTS I
2418 W. Marrnaette Rd. (Or «7
Blvd.)
(Arti We»tera Ave.) I
Tel.

8

gaiš-j to™

A p a č i ą buto' užima ga-

radžius.
Kuomet buto vir
šus liepsnojo, vieni gaisrinin
kai gesino gaisrų, kiti gi iš
garadžiaos ištraukė laukan apie 60 automobilių.

n

Pasiuntinybei

S. L. F A l I O CO. ATSTOVAS

Kvietkos visokiom pra
mogom.
FRANK JINDRICH, Jr.
2127 VVest 22 Street
Chicago.
Telef. Canal 1787

ROSELANDE
nėtų prtaporčių ir biznių.

Ivaip praeityje ir taip ateityj mes noriai Jums pa
tarnausime, ypatingai turėdami savo atstovą ant vietos.
Nepamirškite su reikalais atsikreipti j atsakoma įstaiga, nes tas visados duos Jums užtikrinanti teisin
ga patarnavimą.

KAUNO

gtone.

Liet. Pasiuntinybė Amerikai.

:

S: L; FABIONAS CO.

ŽINOTINA GIMTNĖMS I R
PAŽĮSTAMIEMS

S. L FABIONAS CO.

P.

TVERIJONAVIČIUS

mirė ras;p. 4 d. 1»24 m. 49
vaeią smilaus. Palaidotas šv.
Kn-i.f.uero kapinėse.
Laidotu
vėms užsiėmė Draugija Lietu
viu Tvirtybė. Laidotuvėms pa
tarnavo grabortus J. J. Zolpis.
Kilo i i Kauno Red. Raseinių
Apskriėio
Stuij?-^
parapijos.
Išgyveno Amerikoje 12 metu.
Paliko dideUame
mUludlme
Lietuvoj
šeimyna.
Amerikoj
taipgi giminiij turėjo bet kur
jie gyvena nežinau.
Velionis
Pranas buvo taupus žmogus Ir
ketino gryitl Tėvynėn* bet ne
laba mirtis sugriovė vlska. Ar
timiausi giminės atsiSaukite.
KAZ.

DEVEIKIS

į s i r so. 4»-m
Cicero, 111.
M

tsaatt^

Vienas iš geriausiu, turtingas ir
ėystas su keturių unca pakelis apynlais Europos.
Kauno
Malt
yra
dėlto
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusiu išdirbėju
KAINO
EXTRACT. Netik kad geras Ir
skanus, bet ir naudingas
del
sveikatos, jisai gamina sveikata Ir
padaro apetitą. Taigi kiekvienas
Lietuvis ttiri mėginti vartoti KAU
NO MALT EXTRACT.
Perkant
reikalaukite
Kauno
Malt E.vtract jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš
vietos.
.„.".•. .

Lithuaman Products Oo.
3613^8. HąJsted gt...CQitaRgi.
Tel. Boulevard 7258 mm

809 West 35-th Street

~for Economica!

PAMATYK

Tronsportitimn

PIRMA

^CHEVROLET

Mc MANUS MOTOR SALES
Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas

6711-19 So. Westem Ave.. Republic 5300.
!Y^j?ifgFfft£:,

i

E. J. H E N I F F
RĘAL ESTATE

Ir į
aa
87
už

Advokatams ir daktarams, biznie
riams ir veikljama. perkantiems ir
parduodantiems, darbo ir darbininku
JieSkantiema —
visiems ."Drauge" garsintls mpsi-

T«l. Roosevtlt 7791

i

ESTATE LOANS
INSURANCE
2342 So. Leavitt Str.

LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos rųšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandasiausis.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, m.

ir $18 storage lškaščlu.
Klauskite
Mr. -Frank piano.
1389 Milwaukee Ave.
Pirmas augštas.

pašauk:

imt i i u

M0RT6AGE BROKER

$100

Jei laiko netari

i

JUST1N MACKIEWICH

Vena i s užpakalio.
822 West 35-th St.
Chicago.

r
T^lfM iiyrftfaMiA

'i i

Mes skoliname
ant
pirmų]
[morgičlų.
Mes taip pat
Peiicame ir Parduodame
plr-j
nus morgiCius po $600.00 Ir augi^čiau.
j
Norint platesnių
informacijųj
[><reipkitėa pas:

Kas nesigarsina, to niekas
nežino.

Pas

i

AR REIKALINGI TAU S
PINIGAI?

pcazas ir t. t. S a v i n i n k a s g y -

>m mįf

9"

•

TeL iloalerard §611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. •

NEPAPRASTAS BARGENAS.
Bungalovv Marąuette Manar.
6 kamb. moderniškas mūrinis
bungalow ir vienam' karui ^aradžius. Kaina $8,500 įmokėt
$2,000.
C. H. LYONS & CO.
5931 So. Kedzie Ave.
Tel. Prospect 9163
Chicago, m . ,
PARSIDUODA mūrinis namas dviejų p a ^ T e n i m ų po
keturius kambarius. t Eleetra,

GROJIKUS PIANAS
Iš priežasties neturėjimo darbo
reikalingumo pinigų. aS parduosiu
vo $700 Vertės grojiklj pianą, ir
rolelius, su benčiumi ir kabinetu

(jhicaaojll.

i

808 W. 35th St., Chicago

PIANAS
KAUNO MALT EXTRA0T
Tikrai Lietuvių Maltas

ŠIE.METAI BE VASAROS.

\i

Juom yra K. B. ALEKNA, 253 E. 115-th St. Roselandie^iai vra kviečiami atnikieipti pas mus arba tie
siog pas niusų Atstovą bile reikale; Pardavimo namu,
lotu ir kitokių bizniu, kaip lygiai ir pirkime virš-mi-

w ? r r " a r•T*

Wasli-

i „

Federalio oro biuro Crrieagoje viršininkas, prof. Cox
pažymi, jog šie metai yra be
vasaros metai, nes daugians'
šaltų kaip šiltų dienų.
Ilgiaus kaip per šimtmeti |
tik trečiu kartu registruoja- j
ma tos rųšies šalta vasara.
Anot jo, tokia šalta vasara
užrekorduota 1816 metais, gi
paskui 1891 m.
'.,. .
Ir vargiai jau-bus * į » e t
tikrai šiltų dienų.

Sakyk su Kvietkom

S

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

.

Šiuo paieškoma:
1. Justinos Tumuliniutes
Zablonskienės,
2. Aleksiaus Zablonsko, '
3. Jono Blekai<v*io.
Šie asmenvs kilę iš Nemamunų valsčiaus, Alytaus aps
krities. Ieškomų asmenų pra
šoma atsiliepti, arba visų, ži
nančių apie juos, pranešti Lie-

Prosf>eet 8678

NORĖDAMI

I

Jj

MFCHt.VIlE&CO.

del gero .savo vaiku ir sau kur yra modšlų ir kvietkų, kur yra
vieta daržovėms Ir kiemas val{kams. TfH-ai ir motinos, padaryk ij te savo vaikams ir sau linksmu
mą, iinot jcorai kad pinigai i«*duoli
už rendas niekados
nesu^ryžta.
Tuos pačius plnipiis ką mokat už
randa (mokėsit į narna; trumpu I
laiku pats namas išsimokės. Aš
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink šv. Kazimiero
Vienuolyną,
kur yra puikiausia
Chlcajpos Lietuvių kolonija, netoli
M*rqucttc Park kuris bus vienas
iš gražiausiu Parku visam mieste.
Taipgi visus visokios rūšies biz
nius farmas lotus mainom ant nafnu visose Cliicagos dalyse.
Išmainom prastesnius namus ant '
geresnu namai kokioj tik vleto.,
turite. Kaipo Lietuvis tai visados
lietuviams patarnauja• kogeriausia

r

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.
Tet Lafayette 7674

•"•....

Apsaugam Insurinam viską;
Tel Prospect 4345

NORIU UftDARVTI E8TATE.
$5,500.00
dviejų aukSėltj rhedinia na
Savininką*, važiuoja Lietuvon. Biz
mas
keturj>'
kambariai užpakaly. ?
nis nuo seniai išdirbtas ir tiktai vie
kambarių
fialas
ir barnė,
elektra
na kepykla tuoj aplellnkčj. Parduo-.
randos
neša
$90.00
per
tnėnesį
5301
siu pigiai.
So.
Union
Ave.
Atsišaukite
pas
Sa
8«51 RaJtiiporc Ave.
vininką
South Chlcago.
816 West 54-th Place
TeleL Blvd. t 0 4 t

Geriausias plumeris, darbą at
lieku gerai Ir sąžiniškai.
THOMAS HIGGIN8
2313 So. Oakley Ave
Chlcago,

3324 Aubum Aveime
Telefonas Blvd. 2035

|BUK GUDRU

KEPYKLA ANT PARDA
VIMO.

0410

PLUMBING

URBA FLOVVER SHOP

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641

Real Eetate And Builder
Loans And Insurance
4403 South Mozart Street
Tel. Laf. 8662

KAIP ČIA.

422S

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
fcį ir visokius biznius.
Darbą atliekam greitai,
pigiai ir gerai.
Kreipkitės:

JOSEPH C. ENCHERIS

PARDAVIMUI
BIZNIS

STR.
• • • • •

*.

pastoge geram stovy, kaina
tik $3,300.00.
2 aukštų naujas namas po
6 ir 6 kamb. ankštas cementi
nis beismentag ir pastogė, pla
tus lotas ariuolo trimas mie
gami porčiai, elektra, vanos
viskas vėliausios mados vais
tams šeputė, knygyne šėpa,
akmens grindys kur tik ju
reikia, kaina tik $9,800.00 pi
nigų reikia tik $5,000.00.
Atsišaukite pas

M. E, ZALDOKAS

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

tautiečiai, atsiųsti mano ant
Vagys smogė skersai sulau rašu senų jums nereikalin
žydarni storas užlaidas. De- •gų knygučių ir laikraščių
tekt i vai paskui juos skersai ntan, už ką iš anksto tariu
kelio.
Tuo momentu pūkš Tamstoms širdingą ačiū.
telėjo traukinis, bet vagys toMeltlžių siųsti šiuomi antra
a.'
liaus buvo vejami.
Rezultate vagys, pamatę su:
8-to Pėst. K. K. Vaidato pul
nepabėgsią, panietė pavogtą
kas, 1-mą kulkasvaidžių kp.
automobilių ir pabėgo.
Bendikas Juozas
y*
Šiauliai - 2, 7 1924 m.
EKSPLI0DAV0 "M00NLietuva - Lithuania.

NAMAI

Gazoliną pakeitė visa pa
saulį į 30 metų laiko. Liepos
4, 1894 pirmas gazolinos iš
mėginimas įvyko. Šiandiena
pas mus Amerikonus vieno
karo motoriai išvartoja apie
5,500 galonų gazaiinos 'apie
14,500,000
automobiliu
ja
vartoja. 30 metų atgalios ji
visai mažai buvo žinoma.
Šiandien 22 kalbose spausdi
1263 N. Paulina Str.
nami laikraščiai Suvienytose
MllwMikee Ave. Chlcago
Valstyjose ir Kanadoj žino' Kamp.
Tel. Off. Humboldt 48S0
Bes. Humboldt SS9S
k# reiškia Triner's Bitter Vy-'
— . *
nas ir kad jis yra geriausias
=»
acxvaistas nuo viduriu. Nėra
ANT RANDOS
geresnio vaisto nuo blogo a-!
petito, negrumuliavimo, gal puikus šviesus kambarys vie
vos skaudėjimo,, nerviškumo, nam Vaikinui, šiltas vanduo,
nemiego ir kitų -viduriniu li steam heat prie mažos šeimy
gų. Nuo išsisukimu, sutinu- nos:
siu kojų geriausias vartoti 1361 N. Hoyne Ave. 1 Lubos
Triner's Linimenta. Uodai ir
musės tuojaus -panaikinamos

&iauriny Michigan
ežero
pakrašty nuskendo bernaitis
if mergaitė — Edward Crow
PORTUGALAI LAKŪNAI ir Dorothy Breheny, abu 12
CHICAGOJ.
metų.
Kiti vaikai juodu pakvietė
IŠ San Franciseb per Chipameston skylėton
valtin.
eagą Bostonan vakar išvyko
Valčiai
nuplaukus
atokiai
trys portugalai lakūnai.
krašto, kiti vaikai šoko ir iš
Amerikon jie atvyko iš Ja
plaukė kraštaii.
X Tą pačią dieną kun. Prof.
ponijos, gi Japonijon pakliu
Tuotarpu tiedu nemokėjo Pr. Bučys 1 vai. 40 m. po pie
vo iš Kinijos.
Jie aeropla
plaukti.
Valtis prisisėmę tų apleido Chicagą. Gerbia
nais nuskrido j Macao, Kini
vandens ir nelaimingu žuvo. mąjį kun. Rektorių palydėti
joje ten paliko masinas ir na
susirinko gražus Chicagiečių
mo vyksta kitais keliais ir
Suspenduota du Chicagos būrelis arti 30 žmonių. Buvo
kitomis priemonėmis.
policmonu sąryšy su ^vedama atstovų iš visi) veik. kolonijų,
J ų tikslas nebuvo skristi
kampanija gambleriams.
net iš \Vaukegano. Visi šir
aplink pasaulį, sako jie, bet
dingai atsisveikino su myli
•.
Pranešta,, kad automobilių
tiik į Macao. I r savo užduotį
muoju kun. Profesorium, lin
" t e i s m a i " su numeriais turi
jie pilnai atlikę.
kėdami, kad greit tektų laimė
Ar jie kuomet nors mėgin but aiškioj prie'automobilių
vėl su juomi pasimatyti. Gerb.
sią skristi aplink
pasaulį vietoj ir numeriai turi but
kun. Rektorius kvietė visus
» • • • • » — • • • • • ^^v^*m • • • • • » ^ » ^ M
taip, kaip amerikonai, jie ne aiškus.
aplankyti Lietuvą.
Tel. Blvd. 9«41
bežino.
Už
suktybes
parduodant
A. K A I R I S
X Netoli Hinsdale, 111. M *
iVierias iš jų kalba angliš
nekilnojamas s a v a s t i s grand j ^
j^įįįį
Murlmo ir bmlavojtmo namu
m { s
kai.
Chicago j jie užtruko 3
naujame GKNKRAI.1S
jury pavestas Francis Kivalandas.
Marijonų naujokyne irgi įvybert, 301 E . 75 st.
Vp tylios iškilmės. Buvo pri
AtMlankykito pas mane duosti
Vidumiesty du automobiliu imti pirmieji vaikinai į naują gera patarimą.
VAGILIAI PASPRUKO.
3S59F 4Bo. Halsted Street
susidaužė. Žuvo vienas žmo- Marijonų novici.fatą.
f
Chlcago, m .
Užpareitą naktį būrys deHome
X Kun. F . Kudirka, West
J
3354
T.owe
AVMMIC
tektivų desperatingai vijo au
Sidės klebonas, grįžo iš reko
tomobilių vagius.
PRAŠYMAS.
lekcijų ir vėl pradėjo eiti
Telefonas Canal 5395
Pasitaikė vagiams automo
klebono pareigas.
Gerbiamieji Amerikos lie»
biliu dumti Cornell gatve,
X
Bridgeporte
moterys
skersai kurios eina geležin tuviai, broliai, ir seserys!
Generalia Kontraktoriui,
Aš esu Lietuvos kareivis, smarkiai ruošiasi prie JribilėV
kelis.
statytojas ir senų namų
savo ir jūsų tėvynės gynėjas. jinio Seimo vakarėlių, kurie įVagys privažiavo gfclžkelį.
taisytojas,
Labai malonu laisvą valandą vyks 18 ir 19 Rugpiučio.
2319 West 24-th 8treet
kuomet tas buvo užleistas
turint, pasiskaityt laikraščių
X Gerb. kun. Valantėju?,
Chicago, BĮ.
prieš pat ateisiant greitajam
knygučių, ir tuomi įgyt jpasau- Waterbury klebonas atvyko i
traukiniui. Nebuvo laiko su
Unių žinių sau ir kitiems pa- Clncagą.
Telefonas Cuna*-7283
stoti. kuqmet detektivai tučplatint ir paskaityt balsu. La
tuojaus paskui juos buvo už- bai žemai meldžiu, brangus

REAL ESTATE

Rezidencijos

Tel.

Prospect 5101

Ofiao Tel
Prospect 5778.

l

Remkite tuos profesiįonalm, biznierius kurie garsi-

