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MARSAS ARTINAS AR. ČIAUS ŽEMĖS
ASTRONOMAI SU ATSIDĖ
JIMU OBSERVUOJA.
įsi žemės žiūronai nusukti
ant planetos.
F L A G S T A F F , Ariz., rugp.
20. — Neskaitlinga ameriko
nų mokslininkų grupė šiandie
daug užimta čia Lowell obser
vatorijoj.
Tai nepaprastas ir retas įvykis. Alilž. planeta Marsas
kaskart vis labiaus artina
si arčiau? žemės.
Milžiniški
teleskopai bus atsukti ant pla
netos ir per daugelį naktų
bus daromos observacijos ra
tikslu patirti ką-nors naujes
nio ant tos planetos.
IŠi observatorija garsi tuo,
kad iš jos jau trisdešimts me
tų observuojamas Marsas. I š
jos kitais laikais pirmukart
pastebėti ant Marso pavir
šiaus atsirandą koki tai " p e r
k a s a i ' ' ilgų braižinių i'ormoje-

Marsas
arčiausia žemės
bus rugpiučio 23 d.
Anot
Dr. Coblenz, fiziko iš AYasbjngtono, kurs
mokslininkų
grupei vadovauja, ta, (jjeną
Marsas bus nuo žemės 34 milionus mailių atokiai.
Jis
reiškia vilties, kad šiuokart
bus kas nauja patirta apie tą
planetą.

SVEIKINAME GERBIAMŲJŲ MUŠI) DVASIOS VADI) SEIMĄ PITTSBURGH'E
Europos Atstatymas
Pavesta Amerikonams

SKATINA APLEISTI RUHRO TERITORIJA.

LONDONAS, rugp. 20. —
Anglijos premieras MacDonald parašė laišką Francijos
premierui Herriot ir Belgijos
premierui Theunis.
Skatina
AMERIKONAI SPRĘS T E N VISAS TAI juodu pasidarbuoti kuoveikiaus evakuoti Ruhro kraštą.
KOS PROBLEMAS
MacDonald laiške pažymi,
kad Britanijos valdžia nepri
pažįsta tos okupuotes legalybės ir visai kitaip interpre
tuoja Versailleso taikos su
BUS DAR KELETAS K I T Ų KONFEtartį. Dėlto, kuomet eksper
RENCIJU
tų planai bus imta vykinti,
Ruhro krašto
evakuotė turi
PAKYŽIUS, rugp. 20. — atsikratyti. J ų atsikratymui sekti.
Keparaeijų problemos išspre jau padaryti planai, kurių au
iiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiniimiiimiiti
Anglijos
ndimas ir Huropos atstaty- torium yra buvęs
2,000 dolerių Vilniaus At
mas pavestas kuone išimtinai ' premieras^ Bonar Law.
vienu amerikonu
rankosna
Trečioji iš eilės konferenci- vadavimui surinko Pennsylpasirašius ekspertjų planų rei ja taipat bus Paryžiuje. Tai vanijos lietuviai katalikai.
kale sutartis Londono konfe Francijos su Vokietija komer
(Plačiau korespondenci
ei jos klausimu.
rencijoje.
joje iš Lake Side pusi. 3 ) .
Ketvirtoji konferencija bus
Tokį pareiškimą čia pada
•iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Genevoj,
kur
bus
sprendžia
vė yienas Londono konferen
PREZIDENTAS TURĖJO
cijos
francuzas
delegatas^ mos Francijos apsaugai pro
SVEČIŲ.
spaudos atstovų
klausiamas blemos.

HERRIOT PARYŽIUJE SOCIALISTU SVEIKINAMAS

apie situaciją.

rį

$.$ Ką turės amerikonai.

Tas delegatas prašė jo paTo franeuzo delegato žod
vardės viešai nepaduoti. J i s jžiais, kaip sakyta, visa repapažymėjo, kad ekspertų pla- ^ ^
p a ė s t a "iš
proHwnanu vvkinimo istatvmą Vokie- spręsti Amerikai ir ameriko
I

t i jos Reichstagas be atidėlio nams.
Amerikonams bus pavestos
jimo patvirtins, ir kad Fran
cijos parlamentas
preniieru šios svarbios pozicijos:
llerriot reikš pasitikėjimo.
1. Direktorius naujai aukso
Francijos parlamentas ry Vokietijos bankai.
Marso temperatūra.
2. Generalis agentas repa
Dr. Coblenz svarbiausia r u toj atnaujina sesiją.
racijoms.
pi patirti apie Marso tempe Komplikuotas
3. Keparacijų
komisįjoje
raturos padėtį. J o nuomone, mechanizmas.
tenai šiluma kas metai turi
Francuzas delegatas
to- nuolatinė nario vieta.
liaus pažymėjo, kad ekspertų j Be to, dar kitos vietos bus
didintis.
Tomis dienomis fizikas gal planu vvkinimas begalo kom- pavestos amerikonams. Amesutiks
I r r ikonai, suprantama,
gaus progos išmatuoti Marso plikuotas mechanizmas.
apmokamas
šilumos
spindulius ir iš to pridūrė, jog kitaip bnt ne užimti aukštai
pozicijas, nors ir neturėt\|
patirti temperatūrą.
galėjo.
Turistai pradės skųstis, sa savo valdžios sankcijos.
Anot jo nuomonės, Marse
yra daugiams šilumos, negu kė jis, jog Paryžiaus ir Ber- Herriot sveikinamas.
ligšioi manoma.
.Tam tiks Ivno viešbučiuose nėra tušPremieras Herriot
gryžo
čių
kambarių.
Nes
viešbu
lui jis čia turį naujos rųšies
Francijon.
Jis
franeuzų,
čiai
kupini
mušu
arbitracinių
instrumentą, su kurio pageldaugiausia kairiųjų, sutiktas
komi
sioni
erių.
ba jam gal vyks gauti tikrus
ir pasveikintas
kaipo koks
Anot jo, nebeužilgio Pary Europos pergalėtojas.
davinius apie
temperatūrą
Nei
žiuje įvyks dar viena konfe vienas franeuzų
ant Marso.
premieras
rencija, kurioj bus išspręsta, negavęs tokių didelių ovaci
Kiti klausimai.
kaip didelėmis dalimis pasi jų.
K i t a s mokslininkams svar dalinti pirmąjį vokiečių repaSt. Lazare geležinkelio sto
bus 'klausimas išspręsti, tai racinį išmokėjimą.
tis buvo užsikimšusi žmonė
žinomi
Marse " perkasai''
Toj konferencijoj bus su- mis, kuomet parvažiavo trau(kanalai). Šiandie nebežino daryta galutina Europos t a i - , k i n i u p r e m i e r a s g u
wlydo.
ma tikrai, kas tie ruožai: ar kai programa.
Neapsakomas krikštavaig
perkasai, ar kloniai, a r upės,
Skolų konferencija.
^mas.
Premierui
įteikta
a r kas kita.
o, i
-i i
i *
•• gėlių pluoštai.
Skolų
reikale
konferencija
° _/ .
Tai-gi gal šiuokart šin klau , r
Herriot Londono konferenv
siman bus gautas tikras atsa bus antras nemažas ir svar cijos raportą su visomis smul
kymas.
bus Europoje įvykis.
Anot kmenomis vakar jdavė pre
Dr. Coblenz nuomone, ant to franeuzo, Suv. Valstybės zidentui ir kabinetui, gi rytoj
Marso yra tokios pat kaip i r skolų konferencijoje gal ne- konferencijos rezultatus pra
dalyvaus, gal neturės nei neneš parlamentui.
ant žemės metinės atmainos.
ofioialio savo atstovo.
Skirtumas tik.tame, kad ant
Konferencija įvyks Pary
Marso metai skaito apie 600
ŽUVO 300 ARABŲ.
žiuje. Pirmiausia bus mėgi
dienų.
nta pasiskaityti su Britanija.
J E D D A , Arabija, rugp. 20.
KARO PADĖTIS PORT Francij a Britanijai yra sko — įTransjordanijoj an£. dieną
linga 2 bilionur dolerių;, Ita įvyko kruvini valdžios kariuo
SUDANE.
lijai 2 bilionu dolerių ir ki menės su wahabis susikirti
CAIRO, rugp. 20. — Port toms mažosioms valstybėms mai.
300 arabų nukauta.
Sudane kilo gyventojų t a r p e . vieną bilioną doleriu,
Wahabis (arabų
gentis)
nerimavimai ir po to tuojaus
Tos skolos yra karo skolos buvo užpuolę ir okupavę keir norima jų Mokiu nors būdu j lėtą- miestų, inėiuus Torash*
paskelbta karo padėtis.

FLYMOITTH, Vt., rug. 20.
i— Čionai pas Prezidentą Coolidge, kuris yra atostogose
pas savo fcė^ą, apsilankė trys
jžymieji svečiai su. savo šei
mynomis: išradėjas Edison ir
išdirbėjai Ford ir Firestone.
Šie visi trys turi atostogas
Massachusetts valstybėj. 'Tad
prie vrogos aplankė, ir Pre
zidentą.

BANKININKAI TARIASI.
N E W YORK, rugp. 20. —
Kuomet Londono konferencija vykusiai baigta, Amerikos
bankininkai čionai
pradėjo
tartis su tikslu nustatyti ma
šineriją ir surinkti 200 milionų dolerių paskolos Vokieti
jai.
Nuo tos paskolos pri
guli ekspertų planų vykinimo
pavykintos.

LEIDŽIA KEISTI
PAVARDES.
RYGA, rugp. 20. — I š Ma
skvos praneša, bolševikų val
džia išsprendė, kad visi Ru
sijos piliečiai, sukakę 18 m.
amžiaus, gali keisti savo pa
vardes kaip tinkama. Tik apie tai turi visuomet painfor
muoti savo valsčiaus
regis
truotoją.

NUSAKOMAS ŠILTESNIS
ORAS.
Chicagoje federalis oro biu
ras sako keletai dienų šiltes
nį orą. Pažymi, kad pietvakaruose kilusi šilta oro vilnis
ir po lietaus ta vilnis pasieks
Chicagą.
Šiandie, rasi, sau
lės spinduliai išnaujo prasi
muš per debesius ir prablai
vins pasaulį.

LIETUVOJE
LIETUVIŲ KATALIKŲ
PAVASARININKŲ KON
GRESO PRIIMTOS
REZOLIUCIJOS.
/ . Del Centro
Valdybos
pranešimo.
Kongresas, iš
klausęs Centro Valdybos pra
nešimo ir darbų apyskaitos,
ją tvirtina ir už uolų pasidar
bavimą C. Valdybai reiškia
nuoširdžiausią padėką.
/ / . Miesto jaumimas:
1)
Miestuose kiek galint organi
zuoti atskiros miesto pavasa
rininkų kuopos.
2) Kur nėra galima ar pa
ranku organizuoti panašios
kuopos, kurti tenai miesto sek
cijos.
3) Miesto jaunimo vadadams rengti, organizuoti tam
tikri kursai.

Šiandien, Rugpiučio 20 d. š. m., Pittsburgh'e Pa., pra
'sideda Amerikos Liet. Kunigų Vienybės metinis Seimas.
Sveikindami jSeimą, linkime jam sėkmingos darbuo
tės mūsų Bažnyčios ir Tautos naudai.
"Draugo" Redakcija.

IŠ L. K. MOTERĮ! SįJUNGOS SEIMO.
Iš Lietuvių Katalikių Mo Moterų Sąjunga.
terų Sąjungos 10-ojo Seimo,
Nutarta paskatinti lietuves
Chicagoje, " D r a u g u i " pra motinas, idant jos savo duk
nešta tokių įdomių žinių;
teris ragintų įstoti M. Sąjun-,
Nutarta paskolinti $5,000. gon.
Sv. Kazimiero Seserims tre
Seimas pagerbė pirmąsias
jiems metams su 3 nuošim M. Sąjungos darbuotojas; A .
čiu.
Nausėdienę, M. Gurinskaite
Sąjungos organe "Mote ir Šimkienę.
r i s " įvesti etikietos skyrių.
Vakar " D r a u g o " aprašy
Užmegsti tampresnius
ry me iš M. Sąjungos Seimo įvyiko paklaida. Padėta, kad
šius su Lietuvos moterimis.
Nutarta Amerikoje augu- Seimo raštininke yra p. Z.
šias lietuves moteris ir mer- Jurgaitė. Gi turi but p. M.
ginas supažindinti plačiau su I Gurinskaite.

1) Rengti
eucharistininr i o " laikraštis kas savaitė;
/ / / . Abstinencija: 1) Kon
4) Organizuoti prie kiek kams apskrityse šventes bei
gresas matydamas, kad sėk vienos kuopos pavasarininkų suvažiavimus;
mingas abstinencijos platini chorai;
2) Prašyti Lietuvos Vysku
mas taip pat
pareina nuo
5) Norima, kad visi pava pų p a r a g i n t i dvasininkus, kad
mūsų jaunuomenes švietimo sarininkų suvažiavimai, šven jie uoliai susirūpintų pavamokykloje, nutariama kreip tės, susirinkimai butų paįvai- Įsarininkų-eucharistininkų veitis į Lietuvos Seimą ir į Svie rinami
dainomis,
muzika Į kimu;
timo Ministeriją, kad šios įs e t e ;
3) Atgaivinti eucharistinintaigos skirtų į rnofcyklas ab
6) Kiek galint kasmet ren- kų skiltis " P a v a s a r y " ir pastinentus mokytojus, įvestų
gti rajonuose,
regi jonuose j laikyti " Ž v a i g ž d e " (Kaune)
priešalkolines
pamokas ir k f l g ^
^ . ^
^ ir " V a r p e l i s " (Kretingoja);
m ^
duotų atetinoneijog propa-1 ^ } r feag ^
^ ^
vigog
4) įeiti į šv. Sakramento
,v
andai ir literatūrai kreditų; T . , _
, .
, .
gerbimo broliją eueharistinin
y Lietuvos
dainų bei giesmių
2) Pavasarininkų organizaci
dieną;
kame-pavasarininkams,
pa
j a ' k a i p toki aktyviai prieš al7,) Kuopose
steigti meno siliekant savaranke organiza
kolį kovoja ir 3) eina i kon
(dainių ir dramos) sekcijos ir cija. Galutinus ryšius su žal
taktą abstinencijos
darban
prie Centro Valdybos paskir bamąja brolija sudaro Cen
priešalkoliiiėmš' organizaci
ti atskiras meno sekcijos ve tro Valdyba.
joms'.
Centro Valdybai pa
dėjus; toki pat seRcijų vedė
vedama padaryti
reikiamų
jai prie apskričio
-rajonų P I N I G Ų KURSAS.
žygiu atatinkamose valdžios
valdybų.
įstaigose, kad mūsų vyriausy
V L, Dzūkijos
pavasarininkų
Rugpiučio 19, 1924 m.
«L
bė atkreiptų ypatingos domės
veikimas.
į alkolio gabenimą kontraban
.
. .
..
tietuvos 100 litu
$10.00
JX „
\
! r
- T ti*\
^ įTunnt galvoj Dzūkijos, Anglijos 1 sterl. sv
4.4JL
dos keliu is Lenkijos pasie- k ,a i . T .. ..
«*;
, ,
Prancūzijos 100 frankų
5.38
. ,'
... .
T\:l
,J
P Pavilnį jos krašto, kulnio Į Dzūkiją ir padidintų del:. . .
,
.
5.00
* ,
. .
tunmmo svarbumą, kreipti Belgijos 100 frankų
to lenikų pasienio sargybos ypatingo dėmesio į Dzūkijos
Šveicarijos 100 frankų
18.82
budrumą.
pavasarininkų organizavimą.
Italijos 100 lirų
4.44
IV. Visuomeninis ir sočiaVII.
Eucharistija.
Čekoslovakijos 100 kronų . . 2.99
lis veikimas:
1) Kurti prie kiekvienos
kuopos visuomenės
mokslų
iiiifiiiiiiiiiiitriiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiittiiii
sekciją.
Siųskite Savo Giminėms
2\, Kurti suaugusiųjų socialio lavinimosi kursai.
3) Visomis išgalėmis daly
vauti savivaldybių rinkimų
akcijoje, kai
butų išrinkta
katalikų dauguma.
4) Uoliai sekti
katalikų
P E R
spaudą.
V. Sįauda, mokslas ir me
nas:
Kongresas matydamas,
kad * * Paivasario''
sąjunga
būtinai reikalinga pajėgų sa
vo darbui palaikyti
nutaria
NES, "DRAUGAS" plgjausjai.MUftstipendijuoti organizacijos lė
fia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
šomis bent keturis
asmenis
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
aukštesniems mokslams eiti,
banką — ŪKIO BANKĄ.
— tam reikalui sąjungos na
^ "DRAUGAS" siunčia pinigus litais
riai apsideda metimu po 40
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draicentų mokesniu.
Stipendijos
tais ir telegrama.
davimo tvarką ruošia Centro
"DRAUGAS," PUBL. 00.,
j^aldyba.
2334 So. Oakley Avenue
Chieago, SL

2) Kuopos užsiprenumeruo
ja katalikiškuosius
spaudos
CHICAGO. — Šiandie ne organus, ypač dienraštį " R y 
pastovus o r a s ; pfamatomas t ą " (šiuo laikuj).
lietus; temperatūra kįla.
3) Stengtig leisti " P a v a s a -

•

LlJETUV^Ą

PINIGUS
ii

DRAUGĄ

ff

Ofiso Valandos; Kuo 8 ryto iki 8 v. vaK.
Sekmadieniais uždaryta.
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiHiiiiuHUiimi
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mts, "šalin buržujus!", "Sa-i vus ir jie nebeiškentę apsupė
Ii* buržuazine, tvarką!" Vė komendiantų būrelį ir 7 asme
liavose buvo išrašyti šie žo nis su abiem vėliavom papra
J I P n'Įi'jiy
šė užeit į nuovadą pasikalbėt
Amerikos politikos atžvilgiu mūsų išeivija neturi Mflri>Wg|fr>
Sekmadieni, džiai: "Lietuvos komunistų
bendros nuomones. Net negalima tįkrai pasakyti kurion rUgpru&o nW. 3 d. tuoj po partija kominterno sekcija. Te dienos reikalais. Suimtųjų tar
I AT NEWS - 6TA1TDS 2 c A COPY. : . v , .,
v -nV v* : - partijon krypsta Amerikos lietuvių dauguma. Lietuvį ^ a i d ų
ties Marijampolės gyvuoja darbininkų ir valstie- pe yra 4 žydeliai, 1 reales
DRAUGAS PUBMSHING co., inc, kišlaikymas,
ypač Chicagi- vi.-.
^ ^ y ^ a gau*ingifeių valdžia! Gan* lieti krau gimnazijas auklėtinis, 1 mo
1334 So. Oakley Av*.
Ctaicn*o, Dl. Į u r i « Šį k a r t ą s u s i b ū r ę į A . katalikų laikraščiai beveik visi hepartyviai; vienai* r ^ p a , ^ ^
kimais jie gal remia vieną partiją, kitais-gi — kitą. "Drau maldininkai turijo retos pro- jas grobimo karuose! Tik ko kytojų seminarijos ir viena
L.
B..
K.
F.
per
savo
darbš
Tel. Roosevclt 7791
tus vadus prisiuntė gausią au gas" politikoje dalyvauja paduodamas tikrų, ir bešališkų gos gardžiai pasijuokti iš su- munizmas neša taiką zmoni- panelė. Šią komediją rengė ir
MOllHimillllllHIIIIIIIIIIIllllllUIIUIIIIIlU
komunistinė jai vadovavo reales gimnazi
ką ir toliau sulig išgales p»- politikos žinių. Savo vedamaisiais straipsniais ''Draugas" rengtos komunistų komedijos. jai! Lietuvos
L A I Š K A S I Š rems mūsų C. Komiteto kil daugiau liečia kultūrinius, negu politinius reikalus. Gi Dar pirm dviejų savaičių jaunimo sąjunga kominterno jos auklėtinis, plas kurį rasta
nų darbą ir galėsime kiek daiv politiniais Amerikos klausimais leidžia laisvai išsireikšti nuo sakytojo laiko, vietinei sekcija. Komunistai neprileis ir korespondencija su Rusijos
VILNIAUS.
giau sušelpti. C. Komitetas kiekvienam, čia rašoma nuomonė, kurios niekam nenori policijai pavyko gauti žinių, prie naujų žudynių. Šalin bur komunistais. Tą dieną mieste
nuoširdžiai dėkuodamas ufc ma aklai primesti.
Vilniaus Lietuvių Centro
kad einant V kominterno" įsa žuazinius karus - tegyvuoja kur ne kur rasta komunistinių
aukas prisiunčia F. T. savo
KAS UŽ KĄ?
Komitetas.
kymu ir direktyvomis vietos pasauilo p<roletarų revoliuci proklamacijų 4 rųšių. Gaila
įstaigų nors nepilnus vaizdus.,
Jau turėjau progos bent dalį savo politines nuomo komunistai liepos mėn. 27 d. ja Vx (Sakytomis demonstra tik -mokytojų seminarijos au
Brangus Tautiečiai.
nes "Drauge" pareikšti. Esu išsireiškęs, kad patiems ga turi surengti mieste vieša* cijomis komunistai, matyti, klėtinio, kuris aklai pasekė
Pasilieka su gilia pagarba
Savo laiku per J. E. Vil
biausiems žmonėms Amerikoje sunkiau į Baltuosius Rū vaikštynes. Taigi viešo komu norėjo "tinkamai" paminėti reales gimnazijos " rojaus'
niaus Vyskupą Jurgį Matule
Kun. Pr. Beliauskis,
mus patekti. Vyriausia Respublikos tvarkdario vieton pa nistų pasirodymo policija jan Pasaulinio karo paskelbimo iniciatorius. Te iš aukščiau
vičių Lietuvių C. Komitetas
C. K. Sekr.
prastai ieškoma vidutinių žmonių, kurie mokėtų klausyti lauke liepos mėn. 27 d. Bet dešimtmeti. Tik nesupranta pasakyto kiekvienas sprend
yra gavęs iš Amerikos Lietu, 1924 VII 18 d.
savo artimesniųjų draugų. Sąžiningiausiais ir gabiausiais nežinia kodėl jos neįvyko. Ka ma, kodėl jie skelbdami grie žia, ko verta ir kurios rųšies
vių R. K. Federacijos laba?
Amerikos politikais šiuo momentu daugelio skaitomi Mon dangi "kominterno" direkty-' žtą kovą "buržuaziniams" ka piliečius auklėja dar taip ne
žymią auką, nes 1357 doleriui:
tanos senatorius p. Walsh ir New Yorko gubernatorius
rams ypatingu pamėgimu į- senai "Lietuvos Žinių" skil
su centais. Si auka T. T. da- ORINĖ PASTA SUV. VALS p. A. Smith. Abudu jie demokratai. Bet demokratų par vose sakytosios demonstraci
jos buvo liepiama rengti ir kalbinėja palaikyti proletarų tyse' į padanges keltoji Mari
•vė komitetui galimybės pa
tija jų negalėjo nominuoti ne vien del jų savarankumo ir rugpiučio mėn., tai policija revoliuciją, kur kraujo lieji jampolės reale gimnazija.
TYBĖSE.
gerinti vaikučiams valgi ir
didelių gabumų, bet ir dėlto, kad jiedu yra katalikai. J:t nenustodama rinko žinias ka« mas ir beginklių žmonių sker
" Asper.
drapanėlių sutaisyti. Keikiu
senatorius Walsh ar gubernatorius Smith but buvę no- d a . i5 t i h . t o a d
("Rytas").
dimas (Rusija) toli praneša
Šių metų liepos mėnesio pra
žinoti, prie duodamos mušu
minuoti, tai (anot "The Nation" ir "The New RepubliO J ^ J J J ^
^ ^ bet kur} "buržuazinį" karą).1
džioje
Suv.
Valstybėse
įvesta
maisto normos į pavasarį vai
progresistai nebūtų ir statę savojo kandidato, o but bal
ATSTOVO JERINO PA
regulare
orinė
paštą
tarpe
polės Reales gimnazijos neto Išgirdę tokį šukavimą žmo
kučiai labai pradėjo silpnėti,
savę
už
p.
Walsh
ar
p.
Smith.
Taip
pat
but
pasielgę
ir
REIŠKIMAS.
nės bailiai dairydamies tuoj
prie to šiais metais mokslo New Yorko ir San Francisco. darbininkų organizacijos, Darbo Federacijos vedamos. lima praeitis nei per piršto na
Paštą oru vežama dienomis ir
go juodymą neleido abejoti, pasitraukė nuo vėliavų ir da
žvilgsniu reikėjo daugiau dar
naktimis. Svarbiausia oro li Bet kas buvo — pražuvo...
Nesenai laikraščiai paskel
kad Marijampolėj komunistai l bar ironingai šypsodamies lau
buotis, tat pagerinimas mais
Dabar-gi už demokratus, rodos, nedaugelis lietuviu
nija tarpe Atlantiko ir Pacikė tolimesnių įvykių. Prie vė bė, buk ats. Jerinas buvęs pa
butų išnykę.
to žymiai palaikė jų sveikatą.
fiko vandenynų eina tiesiog balsuos. Už respublikonus kaikurie lietuviai stos ne tiek
liavų liko 10--15 vaikėzų - šalintas iš rusų vokiečių frak
Teisingai
žmonės
sako:
"At
Mokslo metais
1923-4 K o m .
per Chicagą — išilgai Suv. del partijos obalsių tobulumo, kiek iš to dėkingumo jau sargą gėdos nedaro". Ir tik- komunistų ir tiek pat žioplių. cijos.
turėjo viso šelpiamųjų, kaip
smo, kad respublikonų valdžia pripažino Lietuvą de jure
Valstybių. Pakeliuj įvairiuose
rai. Dar prieš rugpiučio mėn. Į Ši komunistų komedija atro- Tuo tarpu štai kaip atrodo
rodo Jums siunčiamas statis
labai svarbiu politikos momentu.
miestuose laiškai vieni palie
dė labai juokinga ir "mizer- šis pašalinimas paties atsto
3
d.
policijai
jau
tikrai
buvo
tinės žinios, 634 asm. Ne vi
Amerikos katalikai ir darbininkų klasė šimet labiau
kami, gi kiti paimami. IŠ tos
na". Prasidėjus demonstraci- vo pareiškimu:
sia balsuos už progresistų La Follette'ą. Darbininkai čia žinoma, kad kom. demons jai
si jie našlaičiai. Yra tokių,
policijos atstovai ją sek- Aukštai gerbiamas p.
svarbiausios linijos miestų pa
vaduosis labiausia savo klasiniais interesais, gi katali truos. Tik visų nelaimei nebu darni iš tolo leido jai kiek pa
kurie net žymią dalį apsimo
Redaktoriau.
likti laiškai taipat oru pasiun
kai — daugiausia kultūriniais reikalais. Mat pastaraisiais vo žinoma, kurioj vietoj toji
ka už išlaikymą. Bet yra ii*
Laikraščio "Echo" N. 201
čiami visom pusėm į paskirtas'
laikais Amerika vis labiau nutolsta nuo savo laisvės i- komedija prasidės. Tečiau il eiti Bažnyčios gatve, laukda
tokių, kurie gabumų turi prie
mi susirinksiant daugiau ko š. m. liepos mėn. 26 d. įdėta
jiems vietas.
dealų, taip uoliai skelbtų VVashingtono ir Lincolno laiKais gai laukti neteko.
mokslo, o jokiu būdu del var
Pasibaigus pamaldoms ir iš munistų. Bet, deja, jų dau žinutė, kur pasakyta, kad
Paštų viršininkas (generalis Šovinizmo banga jau apsėmė gerą amerikiečių dalį. Vie
gingo gyvenimo negali leisti
giau nesirinko, nes ten nėra "atstovas Jerinas, nesilaikęs
mokslam Tuos komitetas pa postmasteris) andai paskelbė tomis atsirado rimto pavojaus laisvajai mokyklai. Varoma ėjus žmonėms iš bažnyčios,
kas remtų griovimo darbą.
partijos drausmės, pašalintas
laiko ir duoda galimybės mo raportą apie orinės pastos vei propaganda už suvalstybinimą laisvųjų parapinių ir ki pačiame žmonių susikimšime
Bet raudonos vėliavos su sa j iš frakcijos". Tai nesutinka
kintis. Užlaikome dar 13 se- kimą. Pažymi, kad tos rųšies tokių mokyklų. Ku Klux Klan'as ir kitos panašios orga staiga virš žmonių galvų iš
su tikrenybė. Tiesai atitaisyti
nelių-invalidų. Vienas jų Kau paštą turi pavykimo ir arti nizacijos nori sekti Rusijos komunistų pavyzdžiu ir nu kyla dvi raudonos vėliavos ir vo "gudriais'- obalsiais labai
prašau Tamstą išspausdinti
pas Reimundas yra 'anais lai- moj ateity bus iššakota po vi 7 savinti piliečių nuomones ir kultūrines bei religines pa- pasigirsta 2 - 3 žmonių šukavi- savep traukė policijos atstogerbiamajame Tamstos dien
kais gabenęs slaptai iš užru I s&, šalį. Gyventojai, sako, en- saulėžvalgas. Respublfkonai ir demokratai savo konvenci
jose neparodė gana energijos ir atvirumo kovoje prieš balandžio 30 d. J tuos katalikų darbininkų sveikinimus La raštyje šitai.
bežės lietuvių knygas laik tuziastingai orine pasta nau
K. K. K. nusavintojus. Tad daugelis katalikų pradėjo a- Follette labai nuoširdžiai atsakė, šią vasarą paaiškėjo, 1) Visą laiką, kurį aš buraščius. Dabar visai silpnas. dojasi. Nors tas patarnavimas'
bejoti apie respublikonų ir demokratų ištikimybę Ameri kad socialistams kol-kas neapsimoka savojo kandidato vau rusų vokiečių frakcijos
Nuo šių N. Metų C. Komite* yra kiek brangėlesnis, bet
kos idealams. Gi progresistai atvirai pasmerkė kultūros statyti. Tad lietuvių socialistų spauda ir-gi išsitarė už nariu, nėra buvę atsitikimo,
tas atidarė amatų mokyklas* greitesnis ir saugus, ypač
nusavintojus Klanus ir iš savo pusės pasiskelbė už su progresistų kandidatą. Galop ir paprastieji mūsų laisva kur aš bučiau sulaužęs parti
1. "batsiuvystės, 2) siuvimo, siunčiant kokius brangintinus
valstybinimą kaikurių viešųjų įmonių ir gamtos turtų. Ši maniai, sandariečiais ar tautininkais tituluojami, ir-gi pa jos drausmę, todėl ir kalbų
3) audimo ir 4) mezgimo, raštus, dokumentus ar daik
toks programas 'katalikams daug prieinamesnis, nes la krypo J Liet. Darb. Kooperatyvės Sąjungos pramintus ta apie mano prašalinimą nega
kuriuose darbuojasi višr 40 tus.
bai panašus į Krikščionių Demokratų nusistatymą Lie kus. Sandariečiai savo uolumu panorėjo visus pralenkti lėjo būti.
agm
*f'4$
| Valdžia iš to sau neturi jo tuvoj.
ir La Follette'ą beveik prirašė savo sandaron. Tik man 2) Jau du mėnesiai, kai as
Ateinančiais metais numato kio pelno, turi dar pridėti,
Kaip Lietuvoj ne visi katalikai balsuoja už krikščio rodos, kad senatorius La Follette'as neilgai galės rimti išėjau iš frakcijos ir nesu jos
me daug sunkesnį gyvenimą ir sako paštų viršininkai, kadan nis demokratus, taip ir Amerikoj negalima tikėtis, kad pas mūsų peštukus. Mat jis nėra fanatikas, prietarams ne narys, ir visai todėl nesupran
pašalpos darbą. Kuomet lenkų! gi tai tik eksperimentas (ji* visi jie balsuotų už progresistus, nors tie katalikybei dau tiki ir nepritars laisvamanių protestui prieš Lietuvos žrnen tama, kaip aš galiu sulaužyti
valiuta stovėjo labai žemai, už]mėginimas). Kuomet jis j?a- giausia laisvės galėtų garantuoti. * Jeigu katalikai labai nių valdžią. Būdamas žmonių valdžios šalininkas, La Fol
ir laikytis partijos drausmės;
1 dolerį galima buvo vaikai vyks, bus padaryti atatinka uoliai ir didžiausioje vienybėje (ko negalima laukti) bal lette'as ir negalėtų pritarti būreliui mūsų laisvamanių sie
visiškai nebūdamas frakcijoje,
per visą mėnesį išmaitinti. mį planai, idant valstybės iž- suotų už vienus progresistus ir tai nesudarytų daugiau 8 kiančių diktatūros prieš daugumos lietuvių valią ir nusis
3) Man išeinant rusų vo.
Dabargi nusistovėjus valiuta: das iš to neturėtų nuostolių. milionų balsų. Jei lygiai taip La Follette'ą -palaikytų ir tatymą. Galop, Lą Follette'ui, išlavintam žmogui, nebūtų
kiečių frakcija jurisdiškai mi
Tečiaus eksperimentas yra žydų (virš 1 miliono balsų) bei organizuoti darbininkai apie ką ir kalbėties tarp mūsiškių sandariečių, neturin
visa smarkiai pabrango ir
rę, nes, einant Seimo statuto
vargiai tegalima bus išlaiky vykęs. Pirmuoju mėnesiu pas- (5 milionai), tai jis turėtų labai rimtų šansų j preziden čių savo tarpe inteligentinio sluoksnio. Nors La Follette § 31, frakciją tegali sudaryti
ti už 5 dol. Kiek Komitetas' tos lakūnai praskrido 173,910 tus patekti. Bet praktikoje šitoks spėjimas pasirodys vi nesidės sandariečių "brostvon", vienok sandariečiams (o nemažiau kaip 3 atstovai, o jų
galės išlaikyti savo bendra- mailių oru ir neįvyko jokių ne sai netikras. Todėl apie progresistą prezidentą tenka jų sako esą net arti 700!) neuždrausta už La Follette'ą tėra likę tik du (vokiečiai),
šiuom kartu labai paabejoti.
balsuoti.
bučiuose moksleivių sekan- 'laimių,
kurie dabar jau nebegali su
Nebūdamas šiuo žvilgsniu labai didelis entuziastas, daryti frakcijos, ir todėl, va
tiems metams sunku pasak y
KUR EIS LIETUVIŲ BALSAI?
Kad orinė paštą čia pasi
Visoms trims partijoms jų teks. Tik progiesistams vienok sakyčiau kad La Follette iš visų trijų kandidatų dinasi, ir pašalinti negali.
ti.,Sulig atplaukiančių nuola
pirmiausi, bene daugiausia. Fš lietuvių tarpo už La Follette'ą pir yra visgi gabiausias, sąžiningiausias ir verčiausias pre
tinių sumų galime ne daužau liktų visuomet,
Su aukšta Tamstos pagarba
250. Bet padėjus visas pas- i tutinas daiktas -- kuodažniau moji stojo Lietuvių Darbininkų Kooperatyve Sąjunga pa zidentu tapti. Ir rodos, kad žymi dalis lietuvrų rinkikų už
(pas.) atstovas Jerinas.
siųsdama jam telegramų savo sveikinimus ir pritarimą jį atiduos savo balsus.
K. P. I
tangas išgauti iš savo krašto'lsia ta paštą naudotis.
("Rytas").
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kodaugiau aukų i i apsimokė
jimų, beto tvirtai tikimės, kad
"DRAUGAS"
ir Brangus Lietuviai AnoriPablished DaJly Except Sundays
One Yc«r
$6.00 kiečiai; kuriems ne maliau ru
Six Months . .*
93.00 pi mūsų šio krašto gyvybes
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Iš KATALIKU FEDERACIJOS
Svarbiausias metų reikalas.
Katalikų Federacijos Kongresas įvy
ksta šių metų rūgs. (Sept.) 2, 3, 4 dieną
Detroit, Mieli. Yra tokių, kurie ne skaito
to Kongreso svarbiausiu šių metų reikalu.
Todėl ir reikia apie tą Kongresą pakal
bėti.
..
g fgL
Skaitlingiausia.
Visai bešališkai dalykus imant, Ame
rikos lietuvių tarpe Katalikų Federacija
yra šiandieną didžiausia organizacija.
Prie Federacijos šiandieną priklauso L.
R. K. Susivienymo arti 30,000 narių: Mo
terų Sąjungos 2,500; Liet. Vyčių 4,000.;
Darbininkų Koop. Sąjungos arti 4,000;
Moksleivių Giedrininkų 500; Labdarių apie 5,000; Akademijos Rėmėjų apie 2,000;
Blaivininkų apie 500; yra suvirs 50 Fede
racijos skyrių žymesniose Amerikos kolo
nijose; vienos Chicagos ir apylinkių sky
riai ir prie-jų priklausančias draugijos su
daro organizuotų narių i 25,000; tokiu bū
du Katalikų Federacija, su centralinėmis
ir vietinėmis organizacijomis
sudaro
šiandieną apie 100,000 organizuotų žmo
nių vienybę.
i
Kitos tokios skaitlingos lietuvių or

ganizacijos Amerikoje nėra.
Veikliausia.
• Organizacija^ turinti 100,000 narių vi
suomet turi teisės atstovauti reikalus visų
tų žmonių, kurie nors ir nepriklauso for
maliai, bet simpatizuoja jos tikslams. Kad
Amerikos lietuviai katalikai simpatizuoja
su Federacija, parodė visa mūsų visuomemio darbo praeitis. Federacijai vadovau
jant surinkta tapo iš Amerikos lietuvių
aukų mūsų Tautos reikalams suvirs 600,000 dolerių. Čia neskaitoma nei paskola
Valstybei, nei aukso sidabro fondas, nei
tos sumos, kurios ėjo tiesiai Lietuvos valetybei. Bet ir paskola ir kiti fondai buvo
sukeliami didžiausioj daugumoje Federa
cijos veikėjų ir skyrių pastangomis. Mū
sų visuomenė dribdama su Federacija su
kėlė Tautai nemažiau -3,000,000.00. Tai
gana aiškiai rodo, kad Amreikos lietuvių
katalikų visuomenė laikosi Federacijoje
vienybės.
'-* *
Todėl Federacija turi teisės ir parei
gos atstovauti Aiųerikos lietuvių katalikų
visuomenei. '
Vienybėje su Lietuva.
Lietuvos Katalikų Kongresas šiai*
metais, dalyvaujant Lietuvos Vyskupams
ir šv. Tėvo delegatu^ uutąrS santykius ***
Amerikos lietuviais palaikyti tiktai pe*i

mūsų Federaciją. Lietuvos Katalikų Vet- daugelio priežasčių. Dėlto, kad Federacikimo Centras ir Episkopatas ir pirma to* ja yra skaitlingiausia Amerikos lietuviu
vienybes laikėsi. Sį m^ią vas tik tapo vie- -organizacija; derto, kad ji atstovauja vi
lai ir iškilmingai pabr.i-ii, kas jau prak- šiems Ainer. lietuviams katalikams; dėlto,
tikoje buvo. .
kad Lietuvos mųsų broliai katalikai to
Lietuva, mūsų Tėvynė, ir gi pripa-f ptageidaųja; dėlto, kad tiek jau nuveikę,
žįsta, kad mūsų Katalikų Federacija yra turime dar begalės reikalų, kur'uos tegu-1
svarbiausioji Amerikoje organizacija.
lime nuveikti vienybėje. O tos vienybės
Jai ir nebūtų, reikėtų.
sustiprinimui, darbų vaisingumui, reikia
Jeigu Fedreacija net ir nebūt i tuom, i Kongreso veiklus, skaitlingo.
kas ji dabar yrfe, jeigu dar nebūtų lųtfau*
Vardan tad mūsų Tautos gyvybės,
kusi šimto tūkstančių žmonių ir jeigu ne vardan mūsų brangiausių katalikybės ibūtų savo darbais milijoninės naudos Tau dealų, vardan nuveiktųjų iki šiol milžiniš
tai padariusi, tai T tada reikėtų, kad taip kų darbų, vardan stovinčių prieš akis ne
būtų. Reikėtų, kad išeivija susiburtų į mažesnių uždavinių ateičiai, — galima ir
vienybę, stiprią, nepergalimą. Ir Lietuvos reikia .prašyti, kad tasai Federacijos KonTeikabu, Tautos apšvieta ir Vilnius, ir mu- grešas kiekvienam rūpėtų,
sų pačių Amerikoje gyvybė priklauso nuo
Tegul nebus nei vienos kolonijos, kuri
to, ar mes laikysimės orgaoįz notos vie nepasiųstų savo atstovo. Tos organizaci
nybes, ar gyvensime pakrikę. Jeigu čio jos, kurios dar neišrinko savo atstovų,
nai pridėsime dar, kad mes katalikai esa tegul tuojaus sušaukia extra susirinki
me, už tautos gyvybes pamatą, ui darą, mus, teišrenka delegatus, tesiunčia savo
už amžnią kiekvieno is mūsų gyvybę ko sumanymus, įnešimus, kaip tą mūsų sti
vojame, tai mūsų katalikiškos ir lietuviš prybę stiprinti, kaip vienybę dauginti,
kos vienybės reikalas pasidaro taip aiš kaip darbus didvyriškus nuveikti
kus, kad tik pagedusios širdys gali jos ne šeši centai.
norėti.
Primename, kad- į Kongresą delegatų
Todtl.
%
siųsti gali kį«kv^na orgįtaaoija katali
Federacija ma^nį £&M»e*ą w * M- W»k fcW »|iWa^so:rF€K^racijai. O. pri
kome svarbiausiu šių mėtų reikalu del klausymas yra 6c. į mitus nuo nario. Ne

padoru vilkinti to niažo mokesčio neuž
mokėjus. ^Ta§ mokestis mažas, o tuotarpu
jis mumis riša. Ta organizacija, kuri ne
įstengia nei to ryšio'palaikyti, kuri nei
6 centų nepajėgia pakelti, tokia organi
zacija parodo tiktai, kad jos supartimas
apie vienybes reikalingumą yra visai ap
alpęs.
Bukime gyvi.
Nebus nuobodu.
Šių metų Kongresas Detroite žada
būti pasekmingas ir įdomus. Detroitiečiai
neapsakomai rūpestingai rengiasi. Dele
gatams parūpins visokių patogumų ir pra
mogų. Organizuota išvažiavimas su pra
mogomis, didelis koncertas su kviestais iš
toli artistais, bankietas su puikiu pro
gramų, prakalbos su geriausiais Ameriko
je kalbėtojais. Pakviesti garbės svečiai ir
pasižadėjo būti: Detroito Vyskupas Gallagher ir miesto majoras. Spaudoje apie tai
jau buvo pranešta. Pat^s Detroito miestas
turi begalės įdomybių, kurias apsimoka
pamatytis
Žodžiu sakant.
Žodžiu sakant, 1) į Kongresą delega
tus siųsti reikia, 2) narystės mokestį užsimokėti reikia, 3) sumanymų ir įnešimų gi
hai pasvarstytų Kongresui siųsti reikia.
rt««.

« Kat.Ted««Ąoi aatoetanatas,
2334 So. Oakley Ave., Ghica«o DL
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Nepaprastas vakaras.
Penktadienį rugp. 22 d. Iie^
tuvos Vyčių 14 kuopa rengia
labai didelį ir nepaprastą va*
karą su pasilinksminimu, Šv.
Antano parapijos AUDITO
RIUM Cicero. Kviečiame vi
sas Lietuvos Vyžių kuopas at
silankyti į šį Ciceros vaka
rą. Užtikiinam, kad nesigai
lėsite. Jau atvažiavo iš Pary
žiaus Mergaičių ORKESTRĄ.
Jos nemoka nei žodžio angelskai, tik prancūziškai. Vaiki
nai, kurie mokate francuziškai galėsite padaryti "Dait u s ' \ Joms vadovaus L. Krek Priimąs žinomas
orkestru
vedėjas Chicagoje. Pažiūrėsi
me, kokia yra toji orkestrą &
'Paryžiaus.
; * VĘlįį
Šnipas.
ztss^e:

rT

DIDELIS SARGINAS
Rudeninis išparda
vimas dažų - pentų
numažintomis
kainomis. Kreip
kitės pas

S. BUKAUSKĄ
1447 So. 50 Ave.
CICERO. ILL.
S ture i u rca>r

fcutree

15 Street

Telef. Cicero 8003

rių Pensilvanijos miestų arti , daugiau 2,000 porų, įvyko šonos, bet geros šeimininkės, kauskas
ADVOKATAI
2(1,000 žmonių.
\kiai.
Baigiant pietauti, gerte, var5. Sekreterus { Pundiius
goninkas A. P. Stulga pa
Visos "Lietuvių Dienos" iš
6.- Iždo globėjas ir narys šv. Mišios.
kvietė gerb. kleboną kun. H, Vai.: Vaškelis.
•"Lietuvių Dienos*' iškilmės kilmes pavyko kuogeriausial.
ADVOKATAS
į. Vaičiūną
su prakalba. Adresas Montrealės A. L. prasidėjo 11 Vai. iškilmingo Visi buvo patenkinti ir skirs- i * £ . *flP*.
***•»«— T i t a m > n w t -?_jf . * * — " * j —• Fa4wr* ptrfct*M to
t
5
s
i
k
u
i
n
i
Gerb. klebonas, trumpai sa R.-K. Federacijos skyriaus: mis Mišiomis, kurios buvo laiP
džiaugsmo ir auk- Pintoftaij D«luuBi«Bi**i Ir is*tt*jl****k
South Dearbom Street
vo kalboj pagyrė visus cho- 720 Parthenais str. Montreai. komos ant -Didžiojo Lauko". š t u l^rijotinių jausmų.
, 7ROOM
1&S8 TRIBLNE BLDG.
ristus-es ir vadą p. A. Stul
$2,000
r
Vilniui.
Telefonas Rando!ph 3261
Celebravo kun. J. ValanČiuSu pagarba,
gą už jų visus pasidarbavi
"Lietuyių Diena" davė pel Vakarais: 2151 West 22 St.
nas, iš Giradviliės, Pa. Gra
R. J. D.
Tgtefoftas Ctoal
1-7
mus Bažnyčiai ir Tautai ir
no
arti
-2,000.
Visas
pelnas
žų pamokslą iškilmei pritai
-"A
pasižadėjo remti chorą, kiek
skiriamas
Vilniaus
atvadavi
kintą pasakė kun. Dr. V.
S. W. B A N E S
tik galės. Galop linkėjo, kad
A D V O K A T A S
Bartuška, Monte Carinei'io mui ir jo našlaičiams.
7 t W. Monroe Street
choras gautų yis daugiau na
Garbė
Pensilvanijos
lietu
klebonas.
Room 904 — Tel. Raudolpli 2»eo
rių. Toliau kalbėjo adv. Mas- Dešimtoji Lietuvių Diena.
viams katalikams!
X. Vai- Nuo 9 ryto Iki 5 po ptetu
V a k a r a i UOS So, Halsted Str.
Koncertas.
tauskas, kun. A. Linkus ir
Telef. Yards 1015
Lake Skies parke Pensilva
=
ns
2
vai.
po
pietų
prasidėjo
OhJca*o.
kiti. Po visako visi sėdo į au nijos lietuvių katalikų* orga
Tel.
Canal
2655
C. J. PANS1RNA
tomobilius ir važiavo linksmi nizuota visuomenė kasmet ren koncertas. North Emberland,
Fotografas
Schulhill, Carbon ir Luzerna
PANSIRNA
STCDIO
namo.
gia vadinamąją
•'Lietuvių apskričių chorai atliko puikų 1 9 0 1 S. H a l s t e d St.,
Chicago.
Tolumas nedaro skirtumo
Muziką mylintis.- Dieną".
A D V O K A T A S
Saukiamas, važiuoja į visas
muzikalinį programą.
miesto
dalis.
Metropolitan State Banko Kame
Šitos dienos tikslas yra su
Laike koncerto kalbėjo kun.
^^*"
traukti kuodaugiausiai lietu Dr. Bartuška ir kiti. Dr. Bar
vių iš Pensilvanijos kolonijų, tuška priminė Vilnių apie ku
"7 Telef. Central 4411
duoti jiems progos susieiti, rį gražiai išsireiškė sakyda
A. L. R. K. Federacijos
atgaivinti ryšius, pažadinti mas "Vilnius yra Lietuvos
Kvietkos visokiom pra
Sekretorijatui.
patriotizmą
ii* prisirišimą r į į į . , - ' ._ L i e t u v a negal gy
ADVOKATAS
mogom.
127
N.
Dearborn Street
Šiuo pranešu Tamstoms-, prie mūsų Tėvynės Lietuvos. vonti be Vilniaus, kaip žmo
FRANK JINDRIOH, Jr.
Valand.: nuo € Iki 8:30
Montrealėje 18 .gegužės tapo Jau nuo dešimties metų gus be širdies. Dr., Bartuškos
2127 West 22 Street
Nedėllomis 9 iki 12
Resid.: S323 So. Halsted Str.
Chicago.
įkurtas Federacijos skyrius. rengiama ši "Lietuvių D i e - ; ^ ^ ^ ^ ^ ^
patriotini
Telef. Boulevard 1310
Telef. Canal 1787
Valdyba susideda iš šių as
Chicago.
Ir vis
daugiau randa ^
na . x».
»IŪ u«u(5
klallsytojuose.
menų :
pritarimo ir pasisekimo.
Rungtynės.
1. Dvasios vadas: Kun. S, Šiemet "Lietuvių Diena M
3:30 vai. po pietų įvyko
Daknys.
įvyko per Žolinę Rugpiučio jaunimo rungtynės. Į kovą
LIETUVIS ADVOKATAS
2221
W. 22-nd Si. arti Leatttt St.
VYRŲ
Ift
MOTERŲ
2. Pirmininkas: Juozas Pa 15 d.
stojo šv. Jurgio katalikų kliuTelefonas Canal 2552
rnokaitis
Valandos: 9 ryto iki 9 Vakaro. Sebo
jaunimas
iš
Shenadoha
su
20.000 dalyvių.
redoj ir Pėtnyčipj nuo 9 r. iki *
3. Vice-pirmininkas: Matas
v. Veda visokias bylas visuose
Dėkui sumaniam komitetui, New Philadelphijos trgriais Siuvame siutus ir O'Coatus
teismuose.
Egzaminuoja Abstrak
Buzas
basbolininkais.
Pirmieji
su
tus
ir
padirba
visokius Doku
tyčiai išrinktam iš įvairių
naujausios mados. Atliekam
mentus,
perkant
arba parduo
4. Iždininkas: Pijus Jan Pensilvanijos kolonijų - pasi pliekė tigrius 16 prieš 7.
darbą, kogeriausia už vi
dant
Lotus.
Namus,
Farmas ir
r—'.
-r-r , •, , ,
a
siems
prieinamas
kainas.
Bisnius.
Skolina
Pinigus
ant pir
<* 1
sekė šį kartą sutraukti dau- Šokiai.
mo morgičiaus lengvomis lslyaoi"
y
%
Valome, Dažome ir At
mla.
Kreivos Akis Ištaisomos gybė žmonių. Apskaitoma, 8 vai. vakare dideliausioje naujiname senus.
c
kad buvo suvažiavę iš įvai- svetainėje, kuri gal sutalpinti
2337 S. Leavitt Str,
Tel. Roosevelt 8982
BALYS F, MASTAUSKAS

JOHN I. BAGDZIUNAS

1

v

PRANEŠIMAS, CICEROS
MERGAITĖMS IR VAI
KINAMS MUZI
KANTAMS.

l

Rugpiučio (Aug.) 21 d. su
sirinkit visi Ciceros muzikan.
tai mergaitės ir vyrai į Šv.
Antano par. mokyklos 8
kamb. Taipgi ir kurie nesat
dar muzikantai, o norit būti,
ateikit. Susirinkimas įvyks
7:3Q vai. vakare. Susirinkimo
tikslą sužinosite, kaip ateisi
te į susirinkimą.
Muzikos mylintis.
Nedėlioj Rugp. 17 d. šv.
Grigaliaus choras turėjo sa
vo išvažiavimą Riversidės mi
škuose. Gražiai žaidė choristai
-ės ant žolės. Šoko įvairius lie
tuviukus šokius. Apie 5:00 v.
atvažiavo ir gerb. klebonas
kun. H. J. Vaičiūnas, kun. A.
Linkus, Advokatai B. Mastauskas, Chesnulis, ir (lan
giaus svečių. P. Antanas P.
Stulga, vargoninkas, sukvietė
visus clioristus-es i vieną vieįtą ir sudainavo koletą gra«žių lietuviškų dainelių.
Po dainelių šeimininkės su
rengė labai skanių pietų. Su
sėdo visi aplink stalą. Gerb.
klebonas kun. H. J. Vaičiūnas
atkalbėjo maldą. Visi valgė ir
gyrė skanįus valgius, paga
mintus šeimininkių: 8. Žilvitaitės, Šiušiutes, M. Svipaitės
ir„P. Klevickaitės. Visos jau-

D A K T A R A I :

LAKE SIDE, PA,

C. V. C H E S N U L

MONTREAL, GANADA
—

i

-

Sakyk su Kvietkom

i . .

Boulevard

DR. A. K. RUTKAUSKAS

ItSSi

Dr.SABrenza

GYDYTOJAS IR

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas
Akiniai $5 ir augščiau
Vai.: 3 iki !), Ned. 10 iki 1.
3333 South Halsted St.

VaL: 9 ryto Iki 12 piet: 1 po
piet iki 3 po piet, 8:30 vak. iki
9:30 vak.

Tel. Boulevard

»)—B«

.

Dr, I. M. Feinberg

P^IIU

ir

4)— B« imkim pavi
I)—P»«Ucatal ncr«lkte mlrtU, s a 
li tu«j T « I « 7 U . i i n i l u t į
I
r%KT*m 'Bmll-mtmmmm* ( t k m e n | i tul*yj«)
Ir akmenis šlapumo pu«lėj« be ope/acljoa, ra tam tlkromta mokaUfkomls prtamonAmJa bai Talataia
apknrtaaleau •uaražlna «lrd«Jtma.
.,
Bsaa paaakmlnęaJ, Ir jai
yra reikalą* daro operacija*.
' pat&raaylaoa talkia MTO
oflaa:

1411 So. 50 Ave. Cicero, III

tr

l

Onama atidaryta*: kaadien ana S
po plot Iki • vaL vakaro.
•odsMomla tr aoradoaala oflaa*
ryta*
N

vai

TeL Bontevard 2180

DR. A. J . KAKALIUS
Lietuvis Gydytojai
3303 Sonth Morgan Street
Cluceco, DL

AKTU SPECIALISTAS,
180lj So. Ashland Ave.
*Aa mpas 18 gatvės
Ant trečio augs t o viri Platte ap
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17
Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak.
Nedėlkomis uždaryta.
.i-/

.i

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS LB
CHIRURGAS
Specialistas Moteriška. VyriSk«
Vaiką ir visų ebroniaką Ugi*.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Dr. Maurice Kahn

j Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned.
ir Šventadieniais 10—12 d.

Gydytoja* ir Ghimrgif
4S31 S* Ashland Ave*
Tel. Tardą 0994
Valandai;
Jm

D r, CHARLES SEG AL

Nno 10 iki 12 piet.
Nno 2 iki 3 po piet
Nno 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nno 10 iki 12 piet
T e t Boulevard 8888

Dr. J. P. POŠKA
GYDYTOJAS
I
ER
CHIRURGAS
8887 So. Morgan Street
Valandos: 8—11 ii ryto.
Vakarais nuo 7 iki 9
CICERO OFB3A8:
1948 Sonth 49-th AveSNaS
Telef. Cicero 4918
Valand.: 1—•:*"• •• • . kasdien,
Utarninkais ir pėtnjčloms nno f
iki 9 vai. vak.

savo

ofisą

SPECIALISTA8
Palengvins visų
akių
tempimą
kas yra priežas
timi
skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotuma, skaudančius
ir užsidegusius
karščiu aklų kreivos akys katerakto, nemieglo; netikras akis Jdedam
Darotns egzaminas elektra parodan
tis mažiausia* klaidas. Akiniai prl*
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
IjJedėliomis nuo 10 iki 12.

nomeria

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džlovo, Moterų |r Vyrą Ligą
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 1—4
po pietą: nuo
7-— &.«t
vakarą
Nedėilomjs: 10 Iki 12.
,
Telefonas Midway 9889

1545 W. 47 St. ir Ashland Av.

^m

TeL Ganai 0257 Vak. Canal 81 lt n

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.
Vaandos: 19 lkl 12 ryte; t Iki t
po pietų; 9 Iki 9 TSkare

Lietuvių Dentistas patar
naus gėriau

Traukimas
dantų; be skausmo.
Biiilge gei1»itoir, aukso. Su masų
jnleitoia galima valgyti
kiečiausią
Dr. M. ŽILVITIS
maistą. Garantuojame visą savo dar
ką, ir iemas mu$ų .kainas. Sergėkite
DenOstas
savo dantis, kad micenkrų Jūsų.svei
Perkėla savo •*•*> Ii Brlentoa
katai.
Fark po nam.
1545 West 47-th Street
9995 So. Halsted Streei
j
Netoli Agnland Ave.
i i
•
• —

Telef. Boulevard 2551

Remkite tuos profesijonalus, Uititrius karia ganinasi dienraštį "Drauge".

po

DR. 0. VAITUSH, 0. D.
LIETUVYS AKIŲ

Kampas 31st Str.

Perkėlė

SIMPTOMAI
PAREIŠKIA
Aklą Ligas
Ar jums skauda galvą T
Ar jūsų akys ašaroja?
Ar yra uždegtos?
Degina ar niežti?
Ar skaitant akys greit pavarg
sta?
Ar kvaišta galva?
Ar matote kaip lt plukančius
taškus
Ar atmintis po truputi mažėja?
Ar akys opios Šviesai?
Ar jaučiate kaip ir smiltis akyse?
Ar yra balta dėmė ant vokų?
Ar turit kataraktą?
Ar turi žvairas akis?

DR. JAN J. SMETANA

)ftso Tel. B o u l e v a r d »S»3
Kczid. TeL D r e s e l 9181

* » V

MEKANIKAMS PRANEŠIMAS
CICEROJE

Malavojime, dekamojame,
kalsimuojame ir popieruo.iame namus.
Pauarome
darba greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popie-"
n ir stiklu ir t. t.
9149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, UI. Tel. Yards 7282

/

Norėdami ką pataisyti, kas tai nenutų, ar tai elek
trą, ar apie namą. ar apie zoviesus visuomet kreipkitės
pas manę J. A. ZDANIS. nes esu patyręs mekaniškame
darbe. Jau Lietuvoje dirbau u i mekanika.
Taipgi užlaikau įvairių spalvų maliavų, šepečių,
vinių, skuros, žoles pjovimui mašinas, elektros lempu
tės, dratų, svičių, stancel ir visokių kitokių reikmenų.

Dr. Cmiropractor ir
Aknserka
ANIELĖ KAUSHILLAS

I

HARDWARE. PALNTS. OILS AND GENERAL
REPAIRg

1421 So. 49 Court
•^aiŠft^aafS&c . ^ N ! % » . 4 ) 0 I H ^ -

Cicero, 111.

A D V O K A T A S
Buvęa Lietuvos Atstovybė* VaSJjrtons Patarėju.
Metropolitan State Banko Kame
aaoi West 22nd Street

BRIDGEPORT PAINTING
& HAROVVARE CO.

J. A. Z D A N I S

D—B«

•eeley 7489

Gydo spfitalkil TlsoklM rnų
motam lytiškas 11 fa*.
9491 Hadlsna 94re«t
•Junp. We«tern Ave. — Chi
Taiandoa: »—4 po platu T—8

4149

tetrikas ir Specijalistas
Elektroterapas.
MIMA TOITSILUS —

1707 W. 47-th St.
I Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo
8 iki 8 vai. vak. Nedėliomls nuo
8 iki 2 vai. po pietų.

pritaikyn^aT meno

Dr.
A,
Račkus
Gydytojas, Chirurgas, Obs

0537

Dr Marya
Dowiat-Sass
Talef

20 metų Prityrimo
Akinių

CHIRURGAS

Telef. Lafayette

JOHN KUCHINSKAS

RŪBŲ SIUVĖJAS

4442 So. Western Ave,

1608 SO. ASHLAND AVEMUE
Chicago, m .

KASIMIR P, GUGIS

CHAS, K. VUOSAITIS

f^

Telefonas

<-

•5?

JZ:

mma*

CICEROJE

S

D U D 0 A 8
.

I

Gydau be vaistų ir be operacijų,
visokias ligas vyrų, moterų ir vai-;
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Yards 4951
3252 So. Halsted St.

——

A, A. O L I S
•

A D V O K A T A S
11 S. La Salle st. Room 2001
TeL Randolph 1034 VaL nuo »-&
VAKARAIS:
3301 S, HAteted st. Tel. Blvd. §77S
• . • apart Panedėllo Ir
Pėtnyčios

V. W. RUTKAUSKAS
ADVOKATAS
Ofisas

Didmiesty]:

29 South La Salle Street
Telefonas Central 6390

Vakarais 3223 S. Halsted St.

Iš MUSĮI CENTRO
KANDIDATAI Į CENTRO VALDYBĄ.
Pasiremdamas A. L. R. K. Federaci.
jos konstitucija ir Skyrių priduotais pra
nešimais skelbiu, kad j ateinančiųjų me
tų Federacijos Centro Valdybą tapo no
minuoti šie kanddiatai:
1. Albavičius, kun. I. Chicago, 111.
2. Bagdonas M. Cliicago, 111.
8. Brendza J. 'adv. Cliicago, 111.
4. Bumšas kun. B. Chicago, 111.
' 5. Daužvardis P. Boston, Mass.
6. Gudas Pr. Boston, Mass.
%
7. Garmus, Pr. kun. Nor\food, Mass.
8. Jakaitis, kun. J. \Vorcester, Mass.
9. Jokubaitė M. New Haven, Conn.
10. Juras, Pr. kun. Lawrence, Mass.
11. Jušk'aitis P. kun. providence R. į.
12. Kavaliauskas kun. L. Worcester,
Mass.
13. Karalius kun. J. Minersville, Pa.
14. Kelmelis', kun. J. Newark, N. J.
15. Krušas M. pralotas, Chicago, 111.
16. Krušinskas, K. Brooklyn, N. J ,
17. Leonaite J. Worcester, Mass.
18. Linkus, A. kun. Cicero, 111.
19. Losius A. Athol, Mass.
20. Liutkiene V. Worcester, Mass.
21. Mas tauskas B. adv. Chicago, 111.
22. Mockus, J. Cicero, MC*
234 Millefis, adv. Worcester, Mass.
24. Milius J. G. Pittsburgh, Pa.
25. Navickas J. kun. Dr. Providence,
R. I.
f
•4
i 26. Nausėdiene A. Chicago, UI.
į 27. Pakštas K. Dr. Chicąco,' UI.

28. Petraitis J. kun. Wilkes Barre,
Pa.
29. Pakalnis kun. N. Brooklyn, N. Y.
30. Peldžius A. Chicago, 111.
31. Rėklaitis K. kun. Dr. Chicago, 111.
32. Valiūnas J. B. Waterbury, Conn%
33. Sereika, V. Cambridge, Mass.
34. Šimutis L. Brooklyn, N. Y.
35. Švagždys J. kun. Montello, Mass.
36. Tažkunas V. kun. Norwood, Mass.
37. Tumasonis J. Boston, Mass.
38. Urbonavičius K. kun. Boston,
Mass.
39. Vaškevičiutė B. Newark, N. J.
40. Vaičiūniene M. Cicero, BĮ.
41. Vaičiūnienė, Cleveland, Ohio.
42. Vaičiūnas H. kun. Cicero, Ui.
43. Vaišnoras kun. Pittsburgh, Pa.
44. Zujus M. Chicago, 111.
45. Žaldokas M. arkit. Chicago, III.
Be šių buvo dar nominuoti kun. F.
Kemėšis ir kun. prof. P. Bučys. Bet išva
žiavus jiedum Lietuvon ant nuolatos, jų
nominacija atpuola.
Primename, kad mūsų Kongresas vii
$ai arti. Prašome tad visų draugijų pa*
siskubinti su išrinkimu delegatų. Kuo dau
giausia jų suvažiuos ant rūgs. - Sept. 2, 3,
ir 4 dienos į Detroit, Mich. kuo rūpestin
giau svarstys mūsų visuomenes uždavi
nius, tuo mūsų Tautai bus daugiau nau
dos.
Primename taip pat, kad neužsimokėjusios iki šioL savo narystės organiza
cijos privalėtų atlikti tą svarbią ir leng
vą pareigą prieš Kongresą.

Federacijos Sekretoriatas,
2334 So. Oafcley Ava.,
Chicago, Illinois.

Telefonas

[TeL Centrai

Yards

4681

6200

STASULANI
A D V O K A T A S
Vidurmiestjje Ofisas:
Room

911

Cliieago T e m p l e

Bld»C

7 7 W. VVashington St.
ICERO Ofisas: Panedėllo
I1S14 S. Cicero A v. TeL Cicero
BRIDGEPORT Ofisas: Kitais
S236 S. BAlstetl S t TeL Boul.

rak.
6036
vak.
f 7,

S

J. P. W A I T C H E S
Lawyer
LIETUVIS ADVOKATAS
Dlen.: D. 614—516—127 K. Dear
born SC TeL Randolpfa S^&M • 6S»6
Vakarais
1S717 Lodlana Ave.
Tel.
Roseland
•177

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Omborlns
S114 W. 33rd H .
OloftSe, DL
Patarnauja laido
tuvėse kuopis-iausia.
(talkais meldžiu ststlauktL
o
mano
darbu bosite «i**»asdintL

Sffl
•ite
=
1437 S o . 4 t A v e .

=

X

Tel. Cicero 8276

CHAS. SYREWICZ
Lietuvis

Graborius
Laidotuvių kai
nos lsMrvlenaBa
prieinamos.
Pirmom Klesos
3Ialinos

I private Aiubu- X-ic«n«t«
?ipb,
lance
F. E. Palac?

.

*&—i.

D R A UĄ A •

^ O S M C MrMMMRi

*

i

dona, Pa. Drauge su juo atva Parapijos bazaro rengimu sf REIKALINGAS BUTAS
žiavo pi Andf. Akalauskas. Ar komisijos posėdis įvyks penk- i š 3 .— 4 piliutl mebliuotų
b ū d u s v e č i a i a t s i l a n k ė " D r a u * tadienio vakare, rugp. 22 d.,
kambarių. Tinkamiausia but
g e " . Reiškė daug džiaugsmo, parapijos mokyklos kamba Ciceroje. Apsigyventų nuo
kad " D r a u g o " spaustuvė ir riuose. Dalyvauja visų drau rugsėjo 3 d. Pasiūlymus sių
gijų atstovai.
Vik.
ofisas taip gražiai įrengta.
sti į " D r a u g ą " , D-rui K.,
X
I
Marijonų
novicijatą
ŽINIŲ - ČINELĖS.
Pakštui, arba patelefonuoti
atvyko iš rytų 6 vaikinai. Vi
jam Roosevelt 7791.
X Šiandien, Aušros Vartų so jau suvažiavo 11 jaunuo
par. svetainėje Įvyks vakarie lių. Dar laukiama
daugiau.
REIKALINGA
nė pagerbimui gerb. kun. Pr. T a i g r a z i
g*
mrmr
bnsiiimiREAL E S T A T E
Meškausko kuris ketverge iš jai kolegijai.
SALESMANAS
važiuoja j Lietuvą. Šią va X Vakar veik visą dieną nuo
Nepaprasta proga lietuviui i
karienę rengia Altorių Puoši pat ryto lijo smarkiai. Pro-' vaikinui
kuris moka Anglis
mo Draugija. Visus unošird- tarpiais žaibavo ir griovė.
£?* ^ t i - Geram vyrui mo
1
kęsu algą ir komisą.
žiai kviečia dalyvauti. Prie
Pašaukite
vakarienes girdėjau bus pro
Mr. PAULSON
I š 18 TOS KOLONIJOS.
gramas.
Tel. Republic 5600
Chicago, UI.
X Aušros Vartų par. choras, R v t o į ^ ^ 2 1 Ą y y v ^ 4
M A T R OlTA
markiai rengiasi prie pasvers k ^ o p o s s u s i r į n k į m a 8 . B u s įvai
KAUNO MALT EXTRACT
švari, teisinga moteris
tinimo vargonų koncertą. Tai- rus programas. Dalyvauja iš delReikalinga
Tikrai Lietuvių Maltas
generalio darbo krautuve. Vieta
piri išsijuosę dirba ir komite New York atvykęs magikas- pebtovi ir gera, alga nemaža.
Vienas iš geriausiu, turtingas ir
Atsišaukite,
eystas su keturių uncu pakelis atai. Permatarift, kad koneer- štukorius.
pyniais
Europos.
J. OPPENHEIMER & CO.
Kauno
Malt
yra
dėlto
ta* pavyks gerai. Visos iškilS u t a r t a , jog Vyčių 4 kuoAshland Ave. ir 47-th St.
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusiu išdlrbėjų KAUNO
fties įvyks sekmadieny r u g p . J p o s b e i s b o l i n i n k a i
važiuos
EXTRACT. Netik kad geras tr
31 d. Vakare ta pačia diena į- ^ i s t i s u Detroito Vverais.
skanus, bet ir naudingas del
sveikatos, jisai gamina sveikata ir
vyks iškilminga vakarienė.
Rungtynes įvyks per "Labo r
padaro apetitą. Taigi kiekvienas
Lietuvis
ttiri mėginti vartoti KAU
X Vakar išvažiavo į Lietu Day", Detroit, Mich., kur
NO MAUT EXTRACT.
vą Brolis Antanas Andriušis tuo pat metu rengiamas FePerkant
reikalaukite
Kauno
tęsti tolimesnį mokslą. Laimin < l e r a
~
Malt
E.vtract
jeigu
krautuvinin
K<
re!
GROJIKLIS PIANAS
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš
gos keliones.
Iš
priežasties
neturėjimo darbo ir
Pereito sekmadienio žaidi
vietos.

NEGRŲ ORGANIZACIJOS
SUKAKTUVĖS.
1

'National Negro Business
L e a g u e " Chieagoje turi su
važiavimą.
Dalyvauja apie
3,000 tos organizacijos nariu.
Be kiti} reikalų suvažiavi
mas paminės 25 metų orgaitfzacijos sukaktuves*
Šią negrų organizaciją įkurv žinomas negras darbuoto
jas Booker T. YVasliington.

MUZIKANTAI SUKELSIU
STREIKĄ.

I

Darbo dienoje, rugsėjo 1,
Chieagos teatrų
muzikantai
žada sukelti streiką, nepasi
tenkino šiandieniniu užmok* sniu.
Muzikantams šiandie savaitėje mokama nuo 68 ligi 87
doleriu.
Darbdaviai jiems
X Vakarikšeiame " D r a u
siuk> 3 nuoš. (langiaus.
Bet go , J pranešime iš 10 Moterų
jie nori dar daugiaus.
Sąjungos
Seimo
įsibriove
Muzikantu
organkacijos jklaida. Pranešta, kad Seimo
"Chicago Federation of Mu- raštininke išrinkta p. 71. JuK
sieians" viršininku vra Ja- gaitė.
t ik r ii jų gi išrinkta
mes Petrillo.
Tas Petrillo p. M. Gurinskaitė.
podraug yra ir šerifo asistex A. L. B. K. Moterų Sa
nta. Taigi, Šerifo asistentas junga savo 10 gyvavimo mo
vės unijos streiką.
tų paminėti išleido padidintą
jnbilėjini "Moterų
Dirvos'*
DAUG BRANGIŲ KAILIŲ numerį. Išėjo labai diktoka
PAVOGTA.
knygutė, 72 puslapių, ar gra•
iiomis iliustracijomis. Paveik.")!) W. Aust i n ave. brangių slai vaizduoja, atsižymėjusias
kailių krautuvėn įšilau//' va- Sąjungos veikėjas ir jos skygys ir pavogė 100,000 dolerių :rių grupes. Graži Sąjungos
vertės kailių.
jJubilė.iaus atmintis!
Krautuvės sienoje piktada-j X Vakar atvyko i Cliiėagą
riai išlaužę skylę.
|kun. St. Narbutas, iš Sliena

mas ~su "West Pullman Vveiais
pasibaigė Aštuonioliktos Vy
čių naudai, 0 iki 12.
Šeštadienį, rugp. 23 d. Dievo Apveizdos parapijos sve
tainėje
vyeiai-sportininkai
rengia pasilinksminimą - šo
kius. Pradžia 8 vai. vakare.
Kaimynai, atsilankykite!
;

$110
ir $18 stora ge iSkaSčių. Klauskite
Mr. I.arson's piano.
£328 Lincoln Avemie
Pirmas augs tas.

A. + A.

Dešimts ginkluotų plėšikų
vakar užpuolė
Xew York
Šilk Co. sandelį, 3948 North
Paulina st., ir pagrobė apie
10 000 doleriu vertės šilko.

VIEŠA PADĖKA.

K. KONCEVIČIUS

s

Nuo FleeUvood street tilto
Chieagos "upėn šoko^ neidenti
fikuota moteriškė. Išgelbėta.
Norėjusi pasidaryti galą. '

mirė nuo plaučių uždegimo li
gos Rugp. 18 d. 1924 nk 5 v.
vakare 50 metų amžiius. Kilo
iš Kauno Red. Raseinių Aps
kričio Kražių Parap. Išgyve
no Amerikoj 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
Moterį Julijoną du sunu Kon
stantiną 19 m. Boleslovą 16
m. 3 dukteris Stefanra 14 m.
Felicija 10 m. ir Zofia 8 m.
S seseris Adolfiną, Malviną
ir Konstanciją ir brolį Juoza
pą.

Prohibieiniai agentai mies
te Ottawa, 111., atliko " r e i 
d u s ' ' saliunuose. Daug svai
galų konfiskuota.
12 asme
nų areštuota.
-

Kūnas pašarvotas 2838 W.
36-tn Place. Laidotuvės įvyks
Pėtnyčioj rugp. 22 d. Iš namų
9 vai. bus atlydėtas į Nekalto
Pras. P. šv. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionio sielą.

Areštuotas J. Koherts, 24.
4748 Kenmore ave, už užpuo
limą Miss A. Kolpeek, /474C
La\vrenee ave.

Po pamaldų bua nulydėtas į
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris. Vaikai,

Federaliai agentai arešta
vo Frank Jusehinksky už federalių pajamų ženklelių klas
tavimą.
Areštuotas prisipa-

Seserįs ir Brolis.
Laidotuvėms patarnauja grab.
Zclp Tel. Blvd. 5203

Turiu parduoti tuojaus 5 kamb.
mūrinį bungalow
aržuolo grindys
furnace šiluma. Lotas 100x125 Sod
nas ir didelis plotas užsodinta uo
gom $ 2,000 Cash balanea lengvai*'
išmokėjimais. Adresuokite
10734 So. Albany Avemie
Mt. Greenwood, IU.
TMet. Mt. Greentvood,. Dl. 101 ,

Visiems dalyvavusiems
laidotuvėse ir pamaldose
a. a. Kazimiero Bogush
kurios įvyko 13 d. Rugp.
Nekalto Prasidėjimo Pa
neles šv. Bažnyčioje, ta
riame širdingiausiai ačiu. Ypač gerb. kun. J.
Šiaulinskui, vargoninkui
Žiliui, giminėms ir pažįs
tamiems kurie atėjo at
jausti ir paguosti mus
liūdnoje dienoje.
Nuliūdusi:
Ona Bogushiene ir vaikai

irnrn

-

PARSIDUODA
krautuve
(Variety
Store)
Brighton
Parke. Biznis gerai išdirbtas
ir gera vieta del biznio. Prie
žastis pardavimo turiu 2 biz
niu. Kreipkitės.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

4282 Archer Ave.
PARDAVIMUI Cigaru, ken
džių (saldainių) krautuve. La
bai geroj vietoj, tik pusė blo
ko nuo mokyklos. Prie krau
tuves užpakaly yra dar trys
ruimai. Atsišaukite,
5710 So. Robey Str.

A. K A I R I S
namu

GONTRACTORIS
Atsilankykite pas mane dnosu
gera patarimą.
3352 So. Halsted Street
Chicago, IU.
Home
3350 Lovve Avemie

Restorantas
pardavimui.
Randasi labai geroje vietojeąpylinkėję. Daro gerą biznį.
Priežastis - pardavimo išva
žiuoja savininkas iš miesto.
Parduodu už teisingą pasiu-

JOHN 6. MEZLAISK1S

II-,.

.. • » , » • • •

i.jima.

—m*

i Telefonas Ganai 7233

PETRAS CIBULSKIS
Haliavojimo Kontraktortus

Dažu ir Poperos Krautuvė
2338 SO. LEAVITT STR,
Telefonas Canal 0410

PLUMBING

Geriausias plumeris, darbą at
lieku gerai ir sąžiniškai.
THOMA8 . HIGGIN8
231S So. Oakley Ave
Chicago,

t

įbr Economical

Transportation

PIRMA

PAMATYK

•

PARDAVIMUI puiki kampinė
Grocernė ir JBučernė viet<Sje tirštai
apgyventoje lenkų ir čėkŲ. Pui
kiausi visi nauji "fiattures", ( puikus
Storas, bet kada as nemoku lenkų,
čekų nei angų kalbos ir kaipo farmerys neapsipažinęs su bizniu tai
yra man persunku ir u* tai parduo
siu pigiai.
Atsišaukite į Stora:
5200 S. Honore 6t.

Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas
'

6711-19 So. Western Ave. Republic 5300
Sales - Service ~ Parts

Pasinaudok pro^a kol dari
a laiko išsirinkti gerą
>tą del gyvenimo arti
rąuette Park ir Šv. Ka-|
ro Vienuolino. .
KAS KĄ NORI
Pirkti narna, parduoti,!
lyti ar budavoti
Kreipkitės pas
t i i A 11

Z. A. M / C M / V / C / A CO
Apsaugam Insurinam viską
Tel. Prospect 4345

PIRKIT NAMU ARBA LOTA. <
del gero savo vaiku ir sau kur yra medžių ir kvietkų. kur yra
vieta daržovėms, ir kiemas vai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo vaikams ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti
už rendas niekados nesugryžta.
Tuos pačius pinigus ką mokat už
randa jmokėsit į narna; trumpu
laiku pats namas išsimokės. Aš
turiu didžiausiam pasirinkime na
rna ir lota aplink šv. Kazimiero
Vienuolyną, kur yra puikiausia
Chieagos Lietuviu kolonija, netoli
Margnette Park kuris bus vienas
iš gražiausia Parku visam mieste..
Taipgi visus visokios rūšies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu visose Chieagos dalyse,
lsmatnom prastesnius namus aat
geresnu namu kokioj tik vietoj
turite. Kaipo Lietuvis tai visados
lietuviams patarnauja kogeriausia

REAL ESTATE INVESTMENTS
2418 W. Marouette Rd. (Or 67
Blvd.)
(Arti Westcrn Ave.)
Tel. Pro#i>ect 8678

NORĖDAMI

L. FABIONAS CO.
809 W. 3511 SI.. Chicago
TeL 3oulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
•
Parduodam Laivakortes. •

F ARM O S
PARMOS t K E f f
82 akrų; muro namas 12 kam
bary, barnė 40x82 ir kiti 4 maži
namai, 16 karvų, 3 arkliai, 12 kiaulų, 150 vištų, javai, ir visi padargai
tik už $7,500.00.
109 akrai žemės, 26 akrai sodo,
19 akrų klevinio miško, 16 kam
barių stuba, barnė 38x68 ir 6 ma
žesni namai, 9 karves, 2 arkliai, viš
tų, \ kiaulių, javai mašinos. Tik 2
mailios nuo miesto. Pusė mailės nuo
ežero. Kaina $8,600.00 įmokėti $3,000.00.
P. D. ANDREKU8
Pedftvater, Mirh.

Pas

Mc MANUS MOTOR SALES

[BUK GUDRU

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

148 W. 69th St.
Chicago, IU.

••••••

AR REIKALINGI TAU
PINIGAI?
Mes skoliname
ant
pirmi
[morgičlų.
Mes taip pat
Perkame ir Parduodame plrnūs morgičius po $600.00 ir aug
inčiau.
Norint platesnių
informacljųj
[kreipkitės pas:

Lafayette 422S

MORTGAGE BROKER

L UM B I N

[EAL ESTATE LOANS
INSURANCE
2342 So. Leavitt Str.

o Iletuvys, lietuviams v
patarnauja knogeriaasiai
M. TUfiKA,
S U S West M t b Street
/=•

E. J. H E N I F F

THE GEEVUM GI RIS

V"

f HB-LO,GlRLSL7»'M ON MY]
VVAV Tt) JA! L VVITH TH1S
•pi^lSONET^tĮ
•

VOUfcE SQME
DETHCnvE,
MR..GA21NKUS!

i

JUSTIN MACKJEWICH

mm

/

• • » » • * »

NEPAPRASTA PROGA.

Telefonas Canal 5395
Generalij Kontraktoriui,
statytojas ir senų nmmų
taisytojas,
2319 West 24-th Stre«t
Chicago, UI.

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641

DIDELIS BARGENAS
3414 Parnell Ave.
3 flatu mūrinis namas, peču
šildomas. 3 - 6 - 6 kambarai. Electric Lights. Mažas namnkas
i§ užpakalio. Kaina $12,000.
Oash $3,500. Kitus lengvais iš
mokėjimais. Kreipkitės
CAHILL BROS.
5501 So. Ashland Avenue
Tel. Prospect 0580

Lithuanian Products Co.
3613 S. Halsted St. Chicago.
Tel. Boulevard 7258

Mūrinio ir budavoiinio
GKNERAL1S

Perkam, parduodam ir
mainom namus, farmas taip
gi ir visokius biznius.
' Darba/ atliekam greitai,
•pigiai ir gerai.
Kreipkitės:

,mm

PARDAVIMri
Dviejų pairyvenfmų medinis namaa
S ir 3 kambarių ant 21-mos gatvės
arti Leavitt St. Parsiduoda pigiai
$6,500.00. PaSaukite
F. C. RAUSCH
2050 West 21-st Plaee
Tel. Canal 1605

Tel. Blvd. 0641

MAR.
BENfiCKIENĖ
*AR. BENfiCl
(Po tėvais Urpšaitė)
mirė rugp. 17 d. 1924 m.
2 vai. iš ryto 30 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red.
Raseinių Apskričio Jur
barko Parap. Aleksandra
vos dvaro. Išgyveno Ame
rikoj 11 metų.
Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Kazimierą du
sunu Bronislovą 5 m. Ka
zimiera 6 dienų; puseserę
Marijoną
Balakavičienę
Lietuvoj Motiną, dvi sese
ris Petronėle ir Veroniką
ir du barolu Joną ir Ka
zimierą.
Kūnas pašarvotas 4541
So. Hermitage Ave. Lai
dotuvės įvyks Seredoje
rugp. 20 d. Iš namų 8 vai.
bus atlydėta į šv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj ivyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą.
Po pamaldų bus nuly
dėta į šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę; Vyras, Vaikai
ir Puseserė Balakavičienė"
Laidotuvėms natarnauia grab. Eudeikis. Tel.
Yards 1741

V«* • « «

PAGROBTA DAUG
ŠILKO.

KAUNO

PARDAVIMUI
PIANAS

reikalingumo pinigų, a$ parduosiu sa
vo $700 vertė** gTojiklį pianą ir 87
rolelius, su benčiumi Ir kabinetu už

REAL ESTATE

NEPAPRASTAS BARGE- \
NAS.
Bungalo^r Marąuette Manar.
6 kamb. moderniškas mūrinis
bungalow ir vienam karui garadzius. Kaina $8,500 įmokėt
$2,000.
C. H. LY0NS & CO.
5931 So. Kedzie Ave.
•
Tel. Prospect 9163
Chicago, 111.

REIKALINGA,

< ( • •

SHHH

PARDAVIMUI NAMAI

CHICAGOEI

Į

-4—-

•

Byfp. 30, i»*

5UPS orne

|DO "THLL US HOYV
iVOU CAPTURED
MlM, n GA22V"!

JUST
HOT ENOVKįM

* * ,

' ^ ^

[s-P-P-S!-S-P-l
' ^ S-P-P-S-S-S!

ĮC^MEON.SIS^

REAL ESTATE

«3vn»«Kv!)
l l

) - WE M U S T N f — ^
I DELAV MR.GAZTNKUSf

LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos rųšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 8. Kedzie Avenue
Chicago, UI.
Restdencijoa hTeL
P»oapect 5101

L
- ^ « ii m •~d*++H*ilmJli

i 11 ! • '

n

Ofiso TeL
Prospect 5778

Renkite tuos profesijonahu, biznierius kurie garsi
nasi ditnraiti 4<Dimige9>.

