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Komunistai Dawes'ą Vadina

RUHRO EVAKUOTĖ
NAUJOJ ŠVIESOJ.

TAI ABSURDAS, SAKO
MAftCONl.

Herriot davė pažadėjimų
Marxui.

META1-V0L IX

Herriot Laimėjo Pirmąja Kova

LONDONAjS, rugp. 23. —
Planeta Marsas šiandie yra
Kanados maldininkai.
arčiausia žemiės.
Daugelis
ROMA rugp. 2& — Andai
PARYŽIUS, rugp. 23. — interesuojasi apie signalus
Šventojo
Tėvo
audiencijon
Paryžiuje atmosfera sunki ir nuo Marso.
PARYŽIUS, rugp. 23. — fToliaus pažymi, kad Ruhro
priimta grupė iš 40 kanadie
A M E R I K O N A I P R I V E R T Ė F R A N C I J Ą I f raneuzai pasirengę sutikti Žinomas radio tobulinto jas | Premieras Herriot parlamen-j krašto evakuotė Londono kočiu maldininku.
i'o audien
didesnių blogumų.
Išėmus Mareoni pažymi, kad signalų!te laimėjo pirmąją technikinę nferencijoj visas laikas buvo
PRIPAŽINTI
PLANUS
cijos jie išvyko į Lourdesą ir
kraštutiniausius
nacionalis klausimas, tai tikras absur- ! kovą, kuomet
Be
parlamentas svarbiausioji problema.
paskui vyks į Lisieux.
tus, niekas nekovoja
,dau- das.
Per begalines platy-J320 balsais prieš 209 nutarė tus problemos išsprendimo
Kanadiečiams
vadovauja
giaus ekspertų planų.
Pre- bes jokia radio spėka nebėga-; debatuoti premiero praneši- nebuvo* galima nei galvoti akun. Etapus], ftv. Euzebiaus
|mą apie Londono konferenei- pie ekspertų planų vykinimdero Herrioto oponentai pa- li veikti.
bažnyčios Montrenle rekto
PABYŽIUS, rugp. 23. — tikisi Europoje įgyti kuopla- galiaus ima tvirtinti, kad Lo
mą.
Marsas nuo žemės šiandie j jos rezultatus.
rius.
Komunistų parlamento atsto ėiausias turgavietes savo pre ndono konferencijos rezulta randasi virš 34 milionų mai
Ir kuomet premiero pranePagaliaus Herriot stipriau
vi) vadas Marcei Chachin va kėms. Amerikonai dėlto jau tai turčs visus
patenkinti.
lių.
Sekantį
kartą,
jis
taip
Šimas gaus palankumo senaargumenU
stato> k a d
jei
Audiencijos.
kar parlamente iškėlė inter šiandie Kuropai ima diktuoti Nes reikalingi dokumentai pa arti su žeme susibėgs tik uijte, tuomet reparacimai eks- j į j į . j a
^ „ j ^
neb
šv. Tėvas andieneijon pri peliacija (paklausima) pre- savo sąlygas.
Kad tai visa s įrašyti ir tai nelengvas daik 200 metu.
pertų planai tikrai bus vyk prie nusileidimo, ji butų bu
ėmė Roebesterio
Vyskupe mierui Herriot
reikalinga vykinti tas atšaukti arba užsiginti.
reparacinių atsiekti
domi, jei neatsiras bent ko vus kitų valstybių izoliuota,
.llickey ir I f art lordo pavvs- cksjM'rtų planų reikale.
Daweso planą . (ekspertų pla
kių kliūčių iš Vokietijos pu ty. atvienėta,
kaipo atkakli
Kurie dalyvavo
Londono
kupj Murray.
Juk aišku, amerikoKomunistas
kalbėdamas nus).
sės,
jei
Vokietija
išsigalės
mo
ir nebepasitikima.
tie tvirtina,
Be to audiencijosna priim tarp kitko pažymėjo, jog l)a- na i nebeturi nei mažiausios konferencijoje,
keti dideles reparacijas.
kad
premieras
Herriot
per
Tais argumentais remian
ta:
\ves, kurio vardu reparaei- simpatijos kaip Europai, taip
]
ferriot
savo
nusistatymui
LENKAI-GELEŽELC
vieną savo sekretorių
(taigi
tis, premieras laimėjo.
(iiiadalajara
Arkivyskupas niai planai pagaminti, repre mūsų šaliai.''
vaitoja
stiprų
argumentą.
RADO.
nepersonaliai) užtikrinęs Vo
zentuoja
amerikonišką
impe
Franeeaeo Oroseo y Jiineuez;
Jis pažymi, kad kuomet
Bet f raneuzai nacionalistai
Paskiaus komunistas tvirti kietijos kanclierį, jog militaSi. Mary ot' the Lake, 111.. se rializmą.
Beveik visi Varšuvos laik- Franci ja nusileidžia, tad A-1 visvien nenori pasiduoti. Ano, kad Suv. Valstybės yra rinė Ruhro krašto evakuotė
Tol i aus jis pareiškė, kad
minarijos rektorius kun. Ke»
imperializmo šalininkės ir tik bus pabaigta ateinančio kovo raščiai įdėjo žinutę imtą iš j-menka eina Europai pagel- lakuoja premierą už pasidaalv; Kataliką Didžiųjų Bro- Londono konferencijoje ame
vimą Anglijos įtakon.
retkarčiais savo imperializmą mėnesį, jei Vokietija parodys "Baltischo Presse" (lenkų ;bon.
)ių Suv. Valstybėse ir Kana- rikonai tiesiog- brutaliai pri~
pridengia pacifizmo skraiste. gerų norų, kad ji tikrai pri leidžiamas laikraštis Danei- į .
DUBLINAS, rugp. 23. —
doj prezidentas G. McDonald|vertė franeuzus pripažinti rege) apie Klaipėdos konvenei-į . . KELIA PROTESTUS.
sitaikins
prie
visų
Londono
Jis nurodė, kad Suv. įValsAirijoj gyvenimas labai bran
paracinius planus.
jos
ratifikavimą
Lietuvos
I
•""'
iŠ New Yorko sn draugais.
konferencijoj padarytų sutar
Profiterininkai auksą
Komunistą vadui kalbant, tvbiu karo laivvnas vra kuoSeime. Esą, jei Lietuva kon- į DEN.VER, Colo., rugp. 23. gus.
ties sąlygų.
Sveikina Jėzuitus.
Valdžia kelia jiems
premieras peėius sutraukęs j ne lygus Britanijos karo laivenciją
ratifikuosianti, t » į * f * * y ***** Colorado vals- žeriasi.
Tečiaus
Herriot atsisakė
šventasis (Tėvas parašė lai- sėdėjo ir kažką rašė.
vynui.
reikš, kad Lietuva nusilenkia j tybės gvardija turi karnivalą. kovą.
tuos pažadėjimus duoti raštu,
• šką Tėvams Jėzuitams. Svei
Chachin neapkenčia Suv.
"Amerikos
nusistatymas
Anglų politikai. (Tuomet esąį k u i > ™ armijos aeroplanų su
kina juos už jų atliktus dar labai a i š k u s / ' sakė Chachin. Valstybių dėlto, kad jų vald kuomet Vokietijos kanclderis Lietuva turėsianti nusileisti [ Įdrąsintai s paleidžiami išlaviTOJCYO, rugp. 23. — J a 
Mane
reikalavo.
Bet
tuo
pa
bus su periodiniu laikraščiu " J i s pilnai paremtas ekono žia atsisako pripažinti Rusi
ponų atsarginių organizacija
ir Vilniaus klausimu, atsisa-į 11 * 1 suneš.
čiu
klausimu
raštu
užtikrino
"Civilta Cattolica."
Laiš miniu pagrindu. Amerikonai jos bolševikų valdžią.
kampaniją už visos
Tuojaus atsirado protestuo pakėlė
kyti nuo savo reikalavimų; $
patį
Anglijos
premierą.
kas parašytas iŠ <>kazijo.< —
Girdi,
negalima tautos lavinimą militarizme.
t6 st'ką, kad Lietuva su Len- Į.la,1<1U
Del to Herrioto užtikrinimo
to laikraščio j(inagazino) To
kais sudarysianti draugingus "nebylių gyvulių taip kanki
Anglijos
premieras
MacDometų sukaktuvėse.
SKAITYKITE I R PLATIN
santykius.
Jeigu
Lietuva nti."
nald pagaliaus stojo FranciK I T E " DRAUGĄ."
Žmonėms kankintis tai kas
konvencijos
neratifikuosian
Šv. Tėvas aukština literatijos pusėn ir privertė vokie
Reformatoriams
tas
ti, tai busią ženklas, kad Lie kita.
nį ir mokslinį laikraštėio to
čius pripažinti Herrioto są
ORAS.
VYASUINGTON, rugp. 23.
tuva esanti vokiečių-rnsų po negalvoję.
ną lygiai jo nuoseklų vedimą,
lygas.
I
Suv. Valstybių armijos lalitikos įtakoj.
išlaikant pilnai Bažnyčios do
CHICAGO. — Anot oro
VIENN'A,
rugp.
23.
DepeĮ
u
a
n
t
a
i
,
Smith
ir
ŽADA STREIKUOTI.
k u n a i leite
Žodžiu, lenkų pakaušiai (vis
ktrinas ir teises.
biuro, šiandie dailus oras,
PREZIDENTAS
DAR
ose iš Bukarešto pažymima, j X e ] s o n g u i n o c } m n įkais, pagadar nevirškina.
Vargu bau
bet vėsiau.
Muzikantų
unija
Chicagoje
Šelpia kinus.
ATOSTOGOSE.
kad Besarabijos
pasieniu, , i m i s p p r s k r i d o plačią šiaurigalės išvengti operacijos!
tikrai žada sukelti streiką ru
.Šventasis Tėvas Apaštali bolševikų raudonoji armija iš nio Atlantiko dalį, iš Ledų
PLYMOUTH, Vt., m g . 23.
j Greenlandiją (Žalio
niam Delegatui, Kinijoj pa vienų vietų į kitas kilnojama j pgm^B
Panevėžio apskrities ribose gsėjo 1 dieną, jei teatrų sa PINIGŲ KURSAS.
padidinti
koncentruojama. ji Žemė).
Be sustojimo at — Prezidentas Cooiidge vis šiemet labai sparčiai taisomi vininkai atsisakys
siuntė 100,000
lirų, kurias n- kai-kur
dar čia praleidžia atostogas
liepė pavartoti
nukentėjusių Visi ten geležinkeliai užimti liko 825 mailių kelionę.
vieškeliai, ir daugelis jų ; la- jiems užmokesnį.
Ruffpiučio 22, 1924 m.
savo
tėvo
namuose.
Praneša,
jų
streikas
palies
kariuomenės vežiojimu.
nuo potvinio kinų šelpimui.
bai gerai jau sutaisyta. Ant
įSu jais kartu išskrido ir
liietnvos 100 litų
$10.00
Visą
praėjusią
savaitę
Laikraštis " L u p t a " pažy- ita^ų lakūnas Įeit. Locatelli,
Tai pat pasiuntė
Kinijos
ra savaitė važinėja kelius ti apie 35 teatrus, kurių didžiu
Anglijos 1 sterl. sv
4.50
daug vaikščiojo, daug ilsėjo
ma
turės
but
uždarvti.
išilgai kurs
prezidentui nuoširdų laišką Imi, jog bolševikai
krindamos dvi komisij. ir ne
skrinda Xew Yorkan.
Prancūzijos 100 frankų . . . . 5.40
si,
buvo
nusisukęs
nuo
visuo
del įvykusio nesenai Vysku Dniestro upės stipriai forti- Tečiaus tas kažkur pragaišo.
pataisytų kelių piliečius siųlo
Belgijos 100 franke
5.01
menės
reikalų.
Bet
vakar
išWASHTNGTON, rugp. 23.
pų suvažiavimo Shanghajuj. l'i kuojasi.
valsčių
Valdyboms
bausti
15
Yra baimės, kad jam neįvyk
Šveicarijos 100 frankų
18.77 *
naujo pradlėjo dirbti
savo
— Anot žinių iš ShanghaAplink Tiraspolį visi plo tų bent kokia nelaimė.
15-200 litų.
jKomisJjas —
Italijos 100 lirų
4.43
Mons. Bernardini.
darbą,
eiti
prezidento
parei
jaus,
tenai
kinietės
moterys
tai išilgai ir skersai išpinti
vieną sudaro apskrities val
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.01
Amerikonai lakūnai persk gas.
kuria banką.
Mons. Bernardini, Katali dygliuotų vielų tvoromis —
dybos narys, policijos vadas
rido sunkiausią sa(vo kelionės
—i - v — :
Dėstoma programa,
kur
kų Universiteto "\Vashingtone tinklais ir vilkų duobėmis.
ir
vienas
viršila,
o
antrą
aps.
dalį. Dar vienas platus tar jam artimoj ateity reiks vyk
profesorius, gryžo Romon ap
Priešais Aekennan didelis
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiitiii
pas per Atlantiko dalį liko ti ir kur sakyti politines pra v-bos pirmininkas, apskrities /
lankęs Šventąją Žemę.
plota< miško iškirstas, taip,
viršininkas, apskrities feohniperšokti iš Greenlandijos į kalbas.
Aną dieną su Kardinolu kad ištoli bolševikų kariuo
kas ir yiršila. Panevėžio mie
Labradorą (Amerikoje). Tai
(iasparri, savo dėde, monsig. menei miestas matomas.
što savivaldybė ir gi pradėjo
atlikę jie jausis kaipir na
PRYČERK SU "MONKE" taisyti savo ribose kelius, bet
Bernardini išvyko į Ussita,
(Toj apylinkėj raudonoji ar mie.
SAKYKLOJ.
kur Kardinolas turės atosto- m i ja fortifikuoja kareivines.
čia taisyti labai sunkiai seka
si.
Patėmyta ilgi
militariniai
BUTTE. Mont., rugp. 23.
IEŠKOMAS ITALAS
Senamiesčio gatvė dar nuo
traukiniai,
prilioduoti
ginklų,
Apašt. Sostas ir
— Vienas protestantų pryčeLAKŪNAS.
1918 metų no kartą netaisydaugiausia kulkasvaidžių.
Rumunija.
P E R
ris šį sekmadienį vienoj kir
ta,
todėl
šiaipjau
orui
esant
Aną dieną raudonųjų ra>- REYKJAVIK, Ledų Žeme, kėj sakys pamokslą ir su sa
Apaštalų Sostas veda dery
JĮ
tarija ir pionieriai manebra- rugp. 23. — Italų armijos la vim sakyklon, kaip. praneštą, būna duobių (kelyj, o lietui pa
bas su.Rumunija konkordato
lijus — klanų. Blogo įspūd
vo ties Dniestro upe priešais kūnas Įeit. Locatelli, kurs su pasiims "monkę."
Pryceris
reikale* P a d a r y t a nemažas
žio daro, kai Panevėžio prie
t
trinus savo draugais iš čia mėgins įrodyti, kad žmogus
progresas.
Tečiaus keletas Tighina.
miesty toksai menkas kelias.
Kiek
žinoma,
bolševikai
bendrai
su
amerikonais
lakū
paeinąs
ne
iš
"nionkės,"
bet
svarbių klausimų dar neišNES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
tu«s visus savo armijos judė nais pasileido į Grenlandiją, iš asilo.
VILNIUS. — Į liepos mėn.
spręsta.
čia ir geriausiai patarnauja. "'DRAU
jimus
aiškina
tuomi,
buk
tik
kelionėje
pragaišo.
Ameri
19 d., naktį 30 ginkluotų plė
Atostogų laikais
derybos
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
PAŠTŲ KLERKŲ KON- šikų su kulkasvydžiais užpuo
pertrauktos, bet neužilgo ir paprasti manebrai ir jie netu konai nuvyko paskirton (vie
banką — ŪKIO BANKĄ.
lė Wiszniewo miesteli, "VVoloVENCIJA.
vėl bus pradėtos.
Rumuni ri pasiketinimo pulti Besara ton, gi jo nėra.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
•
Suv.
Valstybių
karo
laivai
b
i
j
a
szinskio aps., Naugardo vai
jos atstovai tuotarpu išvyko
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafjo ieško šiauriniam Atlantiko
Apiplėšę miestelį
Mieste Minneapolis rugsė vadijoj.
Bukareštan.
tais ir telegrama.
NBW YORK, rugp. 23. — vandenyne.
jo pradžioje įvyks paštų kler plėšikai 5 vepimais prikrautų
"DRAUGAS," PUBL. OO.,
Pal. Teresė.
Vienas vietos gydytojas sakų
organizacijų
nacioiialė į turtų perėjo į bolševikų pusę.
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, HL
Turėta preliminaris mitin- ko, kad apšvieta neprailgina
ffORONTO, O n t , rugp. 23. konvencija.
Užpuolimas -yra vienas did
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 v. vaK.
gas
ištirti
Palaimintosios žmogių gyvenimo.
Tečiaus — Čionai vienas anglas antChicagos pastos klerkų są žiausių užpuolimių lenkų pa
Sekmadieniais uždaryta.
Teresės
(Vaikelio Jėzaus) mirtingumas eina mažyn, kuo ropologistas mėgina įrodyti, junga jau paskyrė keletą sa sieny ir gali but sulygintas
stebuklus, kas reikalinga jos-met geriaus prižiūrimi kudi- kad beždžione paeina iš žmo vo delegatų tan suvažiavi liktai su įgarsiu .Krivicų mie
iiiiiiiiriiiiiiiiiifiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiini
gaus*
pakėlimui į Šventųjų eilę.
Ikiai.
stelio puolimu^
mai

P a r l a m e n t a s Debatuos Pre.
mieno Pranešimą

AMERIKONIŠKOS SĄLYGOS NEBETINKA FRANCIJAI

LIETUVOJE

PRANEŠA, RAUDONOJI S. VALSTYBIŲ GREEN
ARMIJA KONCENT-

•

Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

PlNIGUS
ii

DRAUGĄ

Šeštadieni, Ifcugp. 23, 1924
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KUN. PETRAS LAPELIS

Artinantis prezidento rinki
mams,
šalies
administra-)
eiją
parodo
daug
ne
paprasto aktyvumo. Ypač ak
tyvumo rodoma tose pusėse,
kur nujaučiama gauti dau
ginus palankumo atėjus rin
kimams. Gi po rinkimų, kaip
Dievas duos. Dažniausia visi
žadėjimai lieka tik paprasto
mis svajonėmis, apie kurių
pildymą arba vykini ma nega
lį but kalbos.

Amerikos mi#stai patoges*
Labai svarbu mūsų tautai išmokti visus savo ekommuaiu*
reikalus aptarnauti gavo rankomis ir savais kapitalais. Šitaip niam valdymui padalinti į da
"wradomis".
AT HEWS - STANDS 2c. A COPY įgytume vis daugiau ekonomines nepriklausomybes, fcuri yra lis, ' vadinamas
DKAl^.AS PI BUSHLNG CO., I n e
To«e " w a r d o s e " piliečiai papagrindas
net
politinei
nepriklausomybei.
Atgavus
Klaipėdą,
2324 So. Oaklcy Ave.,
Cuica«o. 111.
renka ' savo reprezentantus,
stambiausiu
reikalu
virto
įsigyjimas
tautinio
prekybos
lai
Tcl. Kooscvelt 7 791
vadinamus
"ąldermenais",
vyno. "Lietuvos (jarlaivių b - v ė " pabaudė praktiniai šį klau
aoJiiiiimimiiuiummiiiiiiiiimiiiiiiiui
kai-kur
"councilmenais".
sima rišti įsigydama Anglijoj du mažyčiu (nuo 200 iki 300
" W a r d ų " reprezentantai su
NORI NAUJO D ^ P A R T A
tonų) jurų laiveliu: " K a s t y t į " ir " J ū r a t ę " , besigilindami į
daro miesto tarybą, kuriai
MENTO.
i
priežastis, žinome, kad tos bendroves bandymai neapsivai
pirmininkauja
miesto majo
nykavo pasisekimais. " J ū r a t ė " ir " K a s t y t i s " , būdami la
Ilgas laikas iš YYashingtono bai maži, juros bangų tapo gerokai aplumdyti ir apie juos ras.
Kam teko ilgesnį laiką pa
vedama sntarki kampanija, mažai begirdime.
Pagerbė Mjsijonierių.
gyventi
miestuose,
galėjo
įsi
kad Suv. Valstybėms reika
PARYŽIUS.. Francijos
O Lietuva jau dabar turėtų savo laivynui darbo už 30
lingas dar vienas nepriklau milionų litų į metus. Ateity jo .dar žymiai padaugėtų. Aiškus tikinti, kapi daug apleistos premieras Herriot pasirašė
somas egzekutyvės valdžiom reikalas jau dabar įsigyti keletą prekybos laivų, tinkamų fr nesvarios gatvės ir gatvai- dekretą, kuriuo misijonieriui
departamentas. Tai Švietimo Lietuvos sąlygoms. Kokie-gi lavai labiausia tiktų Lietuvos tės tose dalyse, kurias apgy Monsignorui Bronardui su
vena darbininkai arba svetim teikiama garbės Legiono kardepartamentas.'
kraštui!
w
Šiais laiKais didžiausi laivai statomi ne prekėms, bet pa- šaliai.
žygystė. Pagerbtas kunigas
Šiandie \Vabliingtone yra
Tečiaus artinantis rinki per 60 metų. buvo misijoniefederalis Švietimo biuras. Bet sažerams (keleiviams) vežioti. J ų maksimalis didumas šian,
juo jau nepasitenkinama. Tų dien siekia netoli 60,000 tonų ("Majestie", " L e v i a t h a n " ) . mams, visos tos gatvės ir gat- rius, o dabar Šventasis Tėvas
biurą norima pakeisti depar- Bet šitie " j u r ų v i l k a i " nėra pelningiausi garlaiviai Juos vaitės visuomet apvalomos. jį paskyrė apaštališku vika :
tamentu. Norima, kad švieti stato didžiosios jurų valstybės (Anglija, Amerika, Francija, Prieš rinkimus kai-kuriose ru Atsabaskoj, Kanadoj.
Visų Šventų Parapijos Klebonas, Roseiande.
"
w
a
r
d
o
s
e
"
būriai
darbininkų
[
mo departamentas turėtų sek Vokietija, Italija ir Olandija) ne tiek pelno, kiek garbės
Kiek Bedarbių.
.tuvių Viltis". Jis jai pirminin
pristatyti
įvairių
užkampių
10 METŲ KUNIGŲ.
laukdamos.
Šitie
laivai
plaukioja
tik
tarp
stambiosios
pramo
retorių kaip turi kiti ekzekuH A M 3 U R 0 . -- Vokietijos
kavo keletą metų, mokycįatyvės valdžios departamentai. nės valstybių: jų didžiausias traktas eina iš Amerikos pa valymui. Tuo būdu prisigeri valdžia šelpia 700,000 bedar
Tas sekretorius turėtų but kraščio (tarp Montrealio ir Baltimorės) į Vakarų Europos nama balsuotojams, kad tar bių. Tas neapima okupuotų ,j Kun. P. Lapelis, Visų Šventų mas josios narius lietuvių kalparapijos klebonas.
į bos ir istorijos. Liuosu nuo
uostus: London, Liverpool, Soutliampton, Cherbourg, Le Hav naują miesto taryboje " a l d e i - Vokietijos kraštų. Be to be
Prezidento kabineto nariu.
' mokslo laiku bendradarbiavo
re, Hamburg ir fcitus. " J u r ų v i l k a i " gali įeiti tik į uostus menai" išnaujo butų renka darbiams ne tuoj darbo nete
Nedėidienyje,
rugp.
24
d.:
Vedamoje kampanijoje pa
lietuviškiems laikraščiams, oturinčius 12 - 13 metrų gilumo. Baltijos jurų beveik visi uos mi, nes jie, mat, rūpinasi ne
žymima, jog nesama nei ma tai " j u r ų vilkams." netinka. Didžiausi Baltijos kraštų ir. Skan vien švarybe, bet ir kitais kus mokama pašalpa. Todėl Visų Šventų bažnyčioje, Ro- riį»inaiiai rašė ar vertė knybedarbių skaičius Vokietijoj selande, per Suma bus pami
žiausio pasiketinįmo, idant
gas,
Tilpusieji
laikraščiuose
dinavijos pasažerinrai laivai turi nuo 10 iki 12 tūkstančių žmonių reikalais.
daug didesnis, negu minėtas nėtos 10 metų jo kuuigyries jo raštai (įvairiais pseudoni
tas naujas departamentas tu
\ tonų ir jie su nemažu pasisekimu plaukioja į Amerikos ir
Po rinkimų vėl viskas gry- skaičius šelpiamųjų.
rėtų maišytis į gyventojų nu
sukaktuvės. Chorai
giedos mais pasirašyti) -iš dailiosios
kitų tolimų kraštų uostus. Jie yra patogesni už ''jurų vil žta senovėn. Ir taip visais lai
sistatymus, varžyti jų teises
Leonardo Mišias pritariant literatūros, iš socijologijps ir
kus",
nes jiems užtenka uostų 8 metrų gilumo ir gali jie lais kais.
fc[rs<
Clara Falkenberg Bur
arba' pareigas. Esą nėra jo
Symfonijos orkestrai.
Bus
t. t. sudarytų apie 2-3 dide
vai plaukioti Suezo kanalu (8 -- 10 metrų), kurs " j u r ų vi-1
K'aip
yra
su
miestais,
taip
gess
išgėrė
gydytojo
išrašyekios baimės, kad tas depar
žymių solistų. Dalyvau:
k ų " dabar nebeįstengia praleisti. Mat to kanalo autorius inž. yra su apskričiais, atskiriomis tų vaistų ir mirė. Eina tarlius tomus. Be to dar šie litetamentas galėtų srandarizuočių kunigų.
ratiniai darbai iš po jo ranLesseps 1869 m. nesvajojo, kad po 30 metų užgims tokie valstybėmis ir pagaliaus su dymai. ' Vaistininkas kitoKun. P. Lapelis buvo i.-vęs.v ,
.
ti Suv. Valstybių mokyklose
' ' s m a k a i " 30,000 - 60,000 tonų.
pama visa šalimi.
** 'kius vaistus pagaminęs.
mokslą, ir tt. Girdi, naujas
, ,'kos išeina: " k u l t ū r a ir Spau
tas į kunigus 10 metų atgal
Bet apie pasažerinį laivyną Lietuvai kol kas netenka ruSBC = =
departamentas reikalingas a
toj pačioj bažnyčioj, kur jis d a " --• 150 pp.; .komedijos:
pinties. Lietuva niekad nebus dideliu terminu juros keleivių.
sę b-vės akcijų turėtų lietuviai, kitą pusę anglai. Laivai jau devinti metai yra klobo.iu. "Medicinos D a k t a r a s " , " P o 
belnojo šalies gyventojų švie
Ir Rytų Europos pasažerai visuomet stengsis į Atlantą leistuojau butų galima gauti ir navigacija pradėti..Pirmiau Tai buvo nepaprasta, n<-> Vy no Felikso Atsilankymas",
timo tikslams.
ties iš Haniburgo arba iš uostų į vakarus nuo -Hamburgo.
siai esą butų reikalinga turėtį 3 garlaivius nuo 2,000 iki skupai kunigiškus šventimus "Žydas ir Dzūkas", "Nuo
Viskas atrodytų labai pui Lietuvai labiausia rupi prekybinis laivynas. O prekybiniai
2,500 tonų talpumo, nes mūsų uostas didesniems gailai- teikia
paprastai kut- * ase. ausies lig ausies". Tapus kukiai. Bet 'ar neperdaug jau laivai esti pelningiausi nuo 1,400 iki 3,000 tonų.
viams yra per seklus (negilus). Anglai maną, kad iš Tuo syk padaryta išimus. Tą nigu ir esant vikaru prie
čia to švietimo valdininkų, ar
Jie ypač tinka mažoms valstybėms. O plaukti jie liuosai
Lietuvos pusės akcininkais galėtų stoti valdžia, ar pri garbė suteikė roselandi }*iams gerb. kun. A. Skripkos Chineperdaug jau biurokratizmo I gali ne tik juromis, bet ir visais okeanais, nors ptočion Aus
vatiniai asmenys. Žinoma, čia yra tik bendra b-vės įs ir ypatingai kun. P . Lapeliui cagoj Lietuvių Katalikų Spau
Kiekviena atskiri valstybė tralijon ar Pietų Amerikon. Tokio didumo laivams ir Klai
dos Draugija išleido jo tvar
teigimo
idėja.
Reikėtų
ji
rimtai
apsvarstyti,
irfe*k*tų
,
j
'Malonybe
Obicagos
Vy
0
savo gyventojų švietimu rū pėda puikiai tinka, ir kiti Baltijos uostai jų nevaržys savo
kytą jr redaguotą "Metraštį
sti
suinteresuotomis
Londono
firmomis
tuojau
užmėgsti!
k
pa*s
Sufraganas
IMiod
,
lei
u
pinasi ir kiekviena jų turi seklumų. Tad Lietuvoj ir galvojama apie tokio typo laivus.
santykių. Jei dalykai sklandžiai eitų, tai, patvirtinus dus J o Malonybei Arkivysku 1016 M . " 450 pp. storumo
nuosavus .švietimo tikslams "Lietuvos Jurininkų Sąjungos" nariai daug ir labai gražių
knygą skaičiuje 10,000 egzem
Lietuvos ir Anglijos Vyriausybėms šios b-vės įstatus, ji pui (įuigley.
biurus.
įtikinančių straipsnių prirašė tautinio laivyno klausimu. Bet
pliorių.
tuojau galėta pradėti veikti. Tuo būdu dar šį rudenį Lie
Kun. P. Lapeiis pradinę
Dėlto federalis'Švietimo de reikalas negali pirmyn žengti kol nebus pakankamai pinigų.
Atsisakius Dr. Maliauskui
tuvos vėliava pradėtų lydėti laivus į visus įžymesnius mokyklą baigė
Petrograde
partamentas reikalingas di Tad šituo piniginiu "klausimėliu" " L i e t u v a " praneša apie
Europos uostus, mes turėtume kad ir nedidelį jau kaip (Leningrade), progimnaziją - nuo " D r a u g o " redagavimo,
dinti biurokratijos
spėkas, naujus bandymus pas Anglijos kapitalistus:
ir savo prekybos laivyną.
Vilniuje, klasinę kole^ijį. ~ kun. P. Lapelis buvo kviestas
dauginti šalies 'išlaidas, paga
Pilnai suprantama, kad šiuo klausimu yra suintere Detroite, Mieli., ir Semiu« ij;; Direktorių būti vyriausiuoju
"Visas klausimas butų lengva išrišti, jei mes turė
minti daugeliui žmonių aukš
suotos tūlos anglų firmos. Jos mato, kati Lietuvos pre (Filosofijos ir Teologijo/. mo dienraščio redaktorium, bet
tume* užtektinai pinigų. Tada be ilgų dvejojimų gali
tai apmokamų vietų ir rezul
kybą naudojasi jurų laivais. Jos žino, kad Lietuvai tu kslą) - Orchard Lake, Mieli. nuo tos garbės atsisakė.
ma butų įsigyti laivų, pasisamdyti amonių -/ir baigtas
tate iš to jokios naudos netu
rint savo laivų, transporto darbas butų jiems paveda
reikalas.
Seminarijoj
besimokinda-, 1915 m. spalių 10 d. tapo
rėti.
.
..
mas, todei šitie laivai turėtų gero uždarbio. Dalis to už- mas kun. P. Lapelis įsteigė paskirtas klebonu j Visų Šven
Važinėjusio į Londoną pono N. žiniomis s. m, -sausio
darbio, žinoma tektų anglų akcininkams, bet kita dalis i AiiierikoB Lietuvių Katalikų tų parapiją, Užėmęs klebono
Pastaraisiais keleriais me
mėnesi Londone mums siūlę pirkti laivų, žadėję duoti
eitu lietuviams. Kadangi pelnu butų suinteresuotos abi Moksleivių Susivienijimą ir vietą atsidavė visiškai para
tais pristeigta visa galybė fe
laivus dviejiem metam kreditan. Bet šis pasiūlymas, ma
pusės, tai aišku, kad anglai -- tie geriausi visame pa jo organą "Moksleivį' mėne pijos reikalams. Šiandien pa
deralių biurų, komisijų, ta
tyt, neįvyko. Dabar pasaulyje, ypačiai Amerikoje, yra
saulyje jurininkai - rūpintųsi, kad mūsų laivai tušti ne* sinį laikraštį, kurį redagavo rapija labai gražiai gyvuoja:
rybų, boardų- ir kitų oficia
daug atliekamų laivų, kurie rudyja be darbo. Todėl ne
važinėtų. Jie tam turi užtektinai patyrimo, o savo užpa- apie porą metų. SS. Kiriliaus skolos mažinamos, viskas tai
nuostabu, kad jų savininkams kartais butų gana pravar
lių Valdiškų vietų, taip kad
pakalyje jie turį Didžiosios Britanijos galybę, kuri savųjų ir Metodijaus Seminarijoj ir soma ir gerinama.
tu tuos laivus parduoti.
palengva federalė
valdžia
interesus visur moka apginti. Visai nemanau, kad blai Kolegijoj,
Del pinigų stokos mums tikrai yra sunku patieiiu
pradeda kontroliuoti kiekvie
Orcliard
Lak'c,| Linkime gerb. kun. klebovus ir realus britai pavydėtų mums, savo draugams, sa Mich. tuomet buvo didelis bu- nui ilgiausių metų ir vaisinvieniems įsigyti jurų laivų. Tai, tur but, mato ir tūlos
no žmogaus žengiamuosius
Anglijos laivų firmos. J o s čia norėtų rasti kitokios išei
vo darbo vaisiais naudotis., Man rodos, kad mes su ang rys lietuvių moksleivių, ku-'gos darbuotes Bažnyčios i r
žingsnius, be mažko kiekvie
ties. Todėl, anot p. N., Londone esąs pasiūlymas steigti
lais galime bendrauti, galime iš jų daug ko pasimokyti. rie turėjo savo draugiją "Lie- Tėvynės naudai!
ną pasikrutinima.
"Lietuvių - Anglų Garlaivių Bendrovę". Anglai sutin
Didžioji Britanija daug kartų reiškė simpatijų jaunutei
aac
Federalė Valdžia
šiandu
ka, kad šios b-vės pirmininkas butų lietuvis, kad gar
Lietuvai,
todėl
ir
bendrauti
draugiškais
pagrindais
su
kontroliuoja fizines gyvento*
laiviai plaukiotų su Lietuvos vėliava. Jie siūlo, kad pubritais lietuviams galėtų būti tik malonu".
jų jėgas. Dabargi daugelis
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SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUG*"

Šios šalies patriotų darbuoja
si valdžios kontrolei pavesti
ir dvasios jėgas. Aiškus tik
slas: norima čia turėti vieną
kalbą ir vieną mokyklą, kai
po turima vieną vėliavą. No
rimą gyventojus pakeisti gy
vuoju mechanizmu, kad spar
čiai augančiai biurokratijai
butų patogumų jį kontroliuo
ti. Laisvę ir asmenines teises
mylį žmonės į Švietimo de
partamento projektą su nepa
sitikėjimu atsineša.
Nors vedamoje kampanijoje
garsiai skelbiama, kad. tuo rei
kalu nesama jokio " a l a r m o " .
bet pavojus tai bent aiškus.'
Aiškus pavojus kad ir privati
nėms mokvkloms.

Jei nori, kad katalikai lai
mėtų, remk kaip tik išgali, pla
tink katalikų spaudą.

v

Į

;

G. Pefcrov'as.

KALVIS MOKSLININKAS,
(Vertė kun. F.Sruoginis).
(Tąsą)
Besimokindamas šitų trijų kalbų
greitai pradėjo mokytis ketvirtos - is
panų kalbos. Mokėsi dirbdamas kalvėje.
Kaldamas geležį ant priekalo jis asmena
vo graikų netaisyklingus veiksmažodžius,
o kuomet žaizdroj kaitino rėžį geležies,
tai laisvąją ranka laikė prieš akis žody
ną ir atmintinai mokėsi žodžius.
Mokslas ėjo gana greitai, bet ne taip
greitai, kaip norėjo Elju Berritas. Kastiien jį labiau ir labiau traukė mokslas.
Vos pasikėlusi uždanga atidengė tokias
berybes žmonių išminties juras, kad permaža jam buvo tų kelių minutų ir valan
dų, kurios atlikdavo nuo kalvės darbo.
Elju Berritas susitaupė truputį pinigų ir
kai kuriam laikui suvis apleido kalvę ir
žaizdrą. Jis ištisai visą pusmetį pašventė
mokslui. Nuo ankstybo ryto, penktos va
landos, jis sėdėdavo prie knygos ir ištL
są dieną pakaitomis njokėsi, tai vieno
tai kito dalyko.
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Neilgai išteko sutaupytų skatikų.
Greitai reikėjo vėl grįžti į kalvę. Bet Elju
Berritas per tą laiką suspėjo nuodugniai
išmokti matematiką ir šias kalbas: grai
kų, lotynų, italų, ispanų, prancūzų ir vo
kiečių.
Tuojau paplito gandas apie Elju Berritą ir kalvio - mokslininko vardas vi
siems tapo žinomas. Netolimame mieste
liko liuosa gimnazijos direktoriaus vie
ta ir jos užimti pakviesta Berritą. Berri
tas priėmė pasiūlymą ir naujame direkto
riaus darbe pasirodė taip pat savo vietoje, kaip ir kalvėje prie žaizdro.
--. Aš pavydžiu jums ~ kalbėjo nau
jas direktorius mokiniams. - Jūsų visas
rūpestis ir darbas - mokytis. Prieš jus
supilta viso pasaulio proto įr visos žmoni
jos turtų kalnai ir jųs laisvai galite im
ti, kiek kuris norite. Žiūrėkite nepra
leiskite progos susitaupyti reikalingų gy
venimui žinių. Gyvenimas reikalaus daug
žinių ir rimto prisiruošimo. J a m reika
lingi pasišventę darbininkai ir prityrę
meisteriai. Branginkite kiekvienąjnokyklos gyvenimo dieną. Branginkite kiek
vieną valandą įr net atskįrą minutę. ,
Patsaį SJlju Berritas neleido veltuį
nei vienos sekundos. J i s maudėsi moksle.

•mmm*

Kaip alkanas, pagriebęs maisto, godžiai
rijo mokslus vieną po kito. Toks be sai
ko mokslinis darbas tai mokykloje su mo
kiniais, tai savo kabinete nuvargino Ber
ritą. Jaunas direktorius gale metų pasi
juto' labai nusilpnėjęs.
— O tai del to, kad senai buvau, kalvėje
-- kalbėjo jisai ir po kvotimų, pakeitęs
direktoriaus žiuponą kalvio švarku, vėl
nuėjo kalvėn.
~ Gia prie priekalo, tai ne direkto
riaus kabinete -y galvojo Berritas — jo
kia liga manęs nepaims. Kraujas nuola
tos judėjime ir 'naujos mintys nenuilsta
mai dirba. Kalvėje atėjo Berritui į galvą nauja
mintis: jis sumanė susipažinti su rytų
kalbomis. Pradėjo ieškoti tinkamų vado
vėlių, bet pasirodė, kad sunku ką tinka
mo rasti. Tečiau Elju Berrito nesulaiko
jokios kliūtys. Jis nusprendė važiuoti iš
Amerikos Europon,~į Angliją, kad čionai
gvildenus jį traukiamus dalykus. Bran
gindamas kiekvieną skatiką, Berritas
pėsčias eina į Bostoną, kad iš čionai Ju
rėnus plaukus į AngUją. Čia lapukė jį ge
ria naujiena. Jis;sužinojo,. ka.d*netolr> Bos
tono kaimyniniame mįeste^ yra senovės
liekanų, biblioteka, kur galima gauti kny

gų įvairiomis rytų kalbomis.
Berritas nueina tenai, stoja netoliese
bibliotekos i kalvę dienininku ir visas pa
sineria naujame darbe. 'Rytą keldavo to
liai anksti, kur kas anksčiau prieš prasidėsiant darbui kalvėje ir, kol seimininkė
ant spiritinio žibintuvo virė pusryčiams
kavą, Berritas čia pat knisosi senosios
žydų kalbos žodyne.
Įdomu perskaityti mažą/ ištrauką iŠ
to meto jo dienyno. Štai kaip ėjo ^savai
tėje darbas, kuomet Berritas buvo nes
veikas.
Pirmadienis, 18 liepos. Skauda galvą.
Perskaičiau 40 .pusalpių iš knygos Kuvje
''Žemės teorija". Perskaičiau pratimui
64 puslapius prancūzų kalbos. 11 valan
dų dirbau kalvėje.
Antradienis. Išverčiau 65 eilutės žy
dų kalbos, 8 eilutės syrų, 10-eilučių da
nų, 10 Čekų, 10 lenkų kalbos. Išmokau 15
žvaigždžių vardų. Perskaičiau 35 pusla
pius prancūzų kalbos. 10 vai. dirbau kal
vėje.
Trečiadienis. Nesveika, jaučiu karštį.
s
E r č i a u 25 eilutes žydų kalbos, pers
kaičiau 50 puslapių astronomijos, dirbau
kalvėje .7 valandas.
(Bu«L daugiau)
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Šeštadienis, Rugp. 23, 1924

DKAUOAB
SVARBUS

S P O R T A S

PRANEŠIMAS.

Teatras ir Muzika

likas muzikas kuris pasižada
dalyvauti laisvųjų programe,
tai Viešpats Dievas tą žmogų
apsaugoja nuo ligų, ir svei
kas dalyvauja programe. Bet7
jeigu laisvamanis pasižada
dalyvauti Katalikų
progra
me, tai tą vakarą beveik vi
suomet suserga. Vieną kartą
atsimenu taip susirgo net trys
artistai susyk. p. A.Vanagaitis sako, kad laikinai laik
raštį uė organą galima pasi
rinkt feile kurį, ir jo veidas
mums nesvarbus. Aš esu kito
kios nuomonės. Man rodos,
kad iš kurios pusės norime tu
rėti paramos, to jos ir laik
raštį turime pasirinkti. Nea-

MŪSŲ TEATRAS.
^ — »

Teatro klausimas Amerikos
Lietuvių gyvenime tapo svar
1 -%*.*tfi§i
daugiau atkreiptų domės į
MUZIKOS REIKALU.
Veda PETRAUSKAS
biu ir aktualiu klausimu.
tautinę
muziką,
ypatingai'
Visuomenė ir visa lietuvių
Muzikas p. A. Vanagaitis
dainą. p. A. Vanagaitis sako,
spauda pastaruoju metų, pra
kviečia atsiliepti Lietuvius AŽAIDIMAI LYGOJE RYTOJ. Zaringas lf
4 1 0 0
kad Lietuvos muzikai didžiodėjo gvildenti rimto ir nuola
merikiečius muzikus, į jo
jasi
mokslu,
o
Amerikos
gal
W. Laurynaitis lf 1 0 0 0
tinio Amerikos Lietuvių Dra
straipsnį tilpusį " Drauge",
Xorth Side su Dievo Ap- Šmitas 3b
doleriu. Atsiprašau, dar nei
o 1 0
mos Teatro susikūrimo reika
šeštadienio
numerije
Rugp.
veizdos Lincoln Parke.
vienas
čia
iš
mūsų
*
muzikų
lingumą. Ne paslaptis, kad
Beversis ss
1 o 0 1
18 dienc. Aš, nors jaunas mu- m i l i j o n i e r i l i m n e t a p o .
Šiam klausimui davė akstino
K i t i žaidimai.
-Kondokas c
5 3 1 0
zikas ir jaučiuosi mažai tu
Muzikos Meno Organas.
nesenai atvykę Lietuvos Dra
Cicero K. ir L ' s su Roose- j Butneras ss, 3b 3 2 1 o
L. V. 13-tos kp. svaidinin* rįs autoriteto kalbėt apie mu
Gal vienas ir svarbiausias
velt A. C. Roosevelt Rd. ir 50 Vainauskas rf
mos artistai. Spauda ir visuo
4 3 2 1 kų
rątelįt
į
Home- ziką, visgi
apsižvelgdamas klausimas « tai organo klau
Ave. 3 P . M.
menė ėmė> spėlioti kuriuo bū
5 1 2 o stead sudarys sekantieji žaidl- į keliamo klausimo svarbą, pa
Martinonis cf
simas. Savo laikraštis galėtų
dų dvi atskirai atvykusios
3 0 0 0 kai: J. Balsevičius, B. Bart siryžau savo nuomonę iš
Leknickas 2b
mus
suartinti,
paraginti
prie
IŠ 18 TOS.
grupės dirbs ir kuriais k e l i a i
M i ei unas 2b
0 0 0 kus, H. Drukteinis, C. Ivąn- reikšti.
• ' /<:% darbo ir daug kuom mums
•-~—.
<
eis. Rodos, kad tą klausimą
J Šurna p «
5 1 3
0 ski, S. Klimas, J . Klucinski, Lietuvių muzikų Amerikoje
pagelbėti. Bet prie jo prieiti
Ben. Latoža, P . A. Lanrynaiisrišus jau ir bus sukurtas tas
Sekmadienyje T-ugjy, J7
darbuotė.
man atrodo kelias nelengvas.
«
v
Vienok,
40 12 11 2 tis, W. Misevičius, St. Paullkp. nukeliavo į Palmer Par
Aš nežinau kaip kiti muzi Organo reikalingumas jau bu- bejoju, kad laisvamanių yra išsvajotas teatras.
kas B. Pocisz, M. Randis, B. kai dirba, bet vargonininkai
ką susiremti su 35 kp., West
nemaža muzikų ir chorų, bet klystama ir ne tuo keliu prie
galima,
nes
jau
tai
čia
AmeAB R H E Zabela.
.1 r
Pullman. 4 kp. laimėjo 12 35 Kp.
dirba daug ir sunkiai. Kiek
sulyginus su katalikais, tai jų to, taip rimto klausimo, eina
kus
kaip
tik
atvažiavo
iš
Lie
4 0 1 0 Kadangi L. V. 13-tai kuopai vienas veda po du ir tris, net
prieš D, S u m a 4 kp. metikas i Danelio
danelis cc
tik maža saujelė, ypatingai ma. Dalinai jau esame pasi
1
tuvos
dar
prieš
didįjį
karą,
4 0 1 0
puikiai atsižymėjo, neduoda Skuckauskas p
sakė per straipsnį "Mūsų Cretenka toji ypatinga garbė at ir daugiau chorus, eina į buvo pradėjęs leisti "Muzi-' chorų.
4 0 2 1
mas jiems nei viono išbėginio Savičius 3b
Žinodami, kad čia beparti- i d o " , kuriuo būdu prieisime
stovauti visiems
Chica'gos parapijinę mokyŲą muzikos ką". Bet gyvavo trumpai, p.
0
4
0
Damakaitis
ss
1
ir išstreikuodamas 14 West
Apskr. svaidininkams bei na mokinti, namuose duoda pri M. Petrauskas vedė " K a n  viškai nieko nenuveiksime, ir prie teigiamo opaus klausimo
4 0
0 riams, tai lai 13-ta kp. deda vačių lekcijų, rengia visokius
Pullmaniečiii. Jis ir gerai mu Stankus lf
žinodami, iš kur galima lauk išrišimo. Bet dar tenka pri
k
l
e
s
"
net
per
penkius
metus,
4 0 0 r
se svaidinį, gaudamas 3 hits.. Norvilas l b cf
visas pastangas, idant atatin programus, kai kur vargonin jos ir dabar dar kartais skam ti didesnių pasekmių, reikia durti. Tada tik sveika dary
1 0 1 i
^ ^Sekmadienyje rngp. 24 4 kp. Aksinas c f -lb
eina
net
zakrassuorganizuot tam tikra ko- ti galutinos išvados, tuo ar kikamai apgynus
Chicagiečių kas
ba.
Mes
esame
organo
reika3 0 0 0
keliaus j Nortli Side, !.incoln Kalelius rf
tijono pareigas. Ne vargonin-^
Z~l misl
mkifia mkuri
m t tnom
u o m r reikalu
e i k a m r um - ' t u klausimu, kai klausimas ygarbę Homesteade.
lingi,
bet
ligšiol
mes
jo
kai
-T
>
|
. . .
- * * •
3 0 0 0
Parke susiremti su vietiniaisjStankiis 2b
kų muzikų, kurie gyventų"
,
v
'tuTitn«
RpiL-in
T\nkvie«t i tai r a nuodugniai apsvarstytas ir
11
8
lkm
V***}®* l «»- __. .
J* _ / . „ _ J
^
Vytis Ben. Latoža 13-tos vien iš muzikos, Amerikoje ir neturėjom. Ar nebuvo t m o ^ P ™ ' ™
Vyčiais 5 kp. ir žaisti antrą
visi neaiškumai išsemti. Ne
gaus kas galėtų ji vesti, o gal M mūsų muzikos šulus, kaip
31 0 6 4 kp. svaidininkų vedėjas už neperdaugiausia yra.
spėliojimais ir svajonėmis įkartą.
dar dirva nebuvo prinokusi! į a n t a i P- M ; Petrauską, A. Potikrino, jog iš viršminėtų
Ištautėjimas.
kunisime idėją, o rimtu dar
A
kun
J
čižau
Box Score
; ,°,5 Kp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0
Man
atrodo,
kad
organui
is^
Aleksį,
asmenų sudarys nepergalia
4 Kp.
AB R H E 4 Kp. 4 2 0 2 0 3 0 1 x - l 2 mą tymą. Tečiau Cliicagiečiai Šiuom klausimu čia daugiau teigti ir palaikyti reikia o r - , s k a >r k i t u s m u ^ kompozito- bu. To darbo inciatyvą turi
Laurynaitis l b
4 1 1 0|
J . J. M. vien užtikrinimais nepasiten sia rūpinasi mūsų dvasiškija, ganizacijos, kokios dabar meš mis, ir su parama mūsų var- pasiimti vietos žmonės, lietu
: viai
steigdama, kur tik galima Amerikoje neturime.
išeiviai, jų žodis svarbu
Buvo ( gonininkų ir choristų neabėkins bet įdomiai lauks rezul
tatų. Todėl vėl aktartoju var mokyklas. Seserys Kazimie-* vargonininkų Sąjunga, bet ne- jotina butų galima daug nu-! nugirsti spaudoje,
dan Chicagos
svaidininkų: rietės, Nazarietės ir Pranciš- žinau ar serga ar jau mirė. veikt. Nors aš pats p. A. Va- j Mūsų supratimu teatrą gali
nagaičio nepažįstų, bet iš jo I sukurti tik patys Amerikos
Nepartyviškumas.
13-tos kp. svaidininkai bei na kietės, šitose mokyklose mo.'
k
riai sutraukite stipriausias jė kytojauja ir jų darbas neap- f i a a t v ^ ž i ^ v u 7 išvėčius ga-, o»npozieijų matau kad jisai: lietuviai o ne atvykę svečiuotautybės
at lima, gal ir reikia but nepar-! yra gabus talentuotas muzi- j tis artistai. Artistai ir hekti
Reneria
gas ir gryždami, parvežkite kainuojamas
L. Vvčiu 4 Kuooos SPORTININKAI
žvilgiu. Lygiai ir idėjinės tyvišku, bet čia gvvenant n e - l k ^ *r Tėvynės didelis mylė- artistais, o patsai teatras yra
dar
kitą
vainiką
sau
ir
vi
/ v
i
organizacijos šiuo dalyku ne galima' nes jau tai čia Ame tojas. Beabejo jo pasidarbavi tautos rūmas — tautos žibin
siems Chicagos Vyčiams.
Kviečia Visus
mažai rūpinasi,
ypatingai rikoje išmėginta po dvide. mu butų galima dainą ir Te- tas. Jis lieka amžiams. Ame
Pranas L. Savickas,
Vyčiai, Moksleiviai ir kitos šimts kartų, ir visuomet n e - j a t r ą išsiūbuoti po plačią A- rikos lietuviai savo aukomis
Rugpjūčio Subatoj 23, 1924
L. V. C. Ap. Baseball Lygos organizacijos bei draugystes partyviškas liko partyvišku merikos visuomene ir ištautė atstatė Lietuvą, tad laikas ir
7:30 Vai. Vakare
Pirmininkas.
dirba, kiek tik gali. Tečiau arba mirė. Teisybė, muzika, jimo banga gal kiek butų su- j apie save pasirūpinti, reikia
Dievo Apveizdos Parap. Auditorium
j pasistatyti sau rūmą, kuriaištautėjimas^ nor« pamažu, bet dailė yra nepartyviška, bet laikyta.
18-ta ir Union Avenue •
eina pirmyn. Lietuvių Muzi mes silpni žmonės nekaip to
Organu butų galima pasi-j mo. tilptų ne tik teatras, bet
VYČIŲ LYGOJE.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti
ka, Daina ir teatras, be al>ėjo kie negalime būti. Kitur ge- rinkti " D r a u g a s " ar " V y - j visas kultūrinis meno gyvedaro galingo įspūdžio čia au rai nežinau, bet čia ChicaJ t i s " . " D r a u g a s " ir vietą yra : nimas. Reikia sukaupti pajė
L. V. 4 KUOPA.
Per Vyčių Seimą, kuris fe
gusiam jaunimui. Sujungto goje tai atsimenu a'aug kartu į pažadėjęs.
Z™ « eiti prie tikslo. Lietuvyks Rugp. 26, 27, ir 28 bus
;
mis muzikų iėgomis beabejo
(Toliau 4 pusi.)
J. Brazaitis.
smarkių
susirėmimų,
tarp butų galima daugiau nuveik štai kas įvyksta. Jeigu kataHomestead Vyčių ir Chicagos ti.
*»•
^s.—,
,,,•.,">"•*1924 M. VASARIO MĖNESY PANEVĖŽY PRADĖJO
L. V. 13 kp. ratelio. Mes linLietuviškos Muzikos
jkime 13 kuopai gero pasise
EITI LAIKRAŠTIS
Mokyklos.
pHĮfi*
kimo supliekti HomesteadieJ ų šiuo laiku Amerikoje yI čius. Jie supliekė visas koman
ra daug ir įvairių rųšių. J a s
Eina į saavitę kartą. "PANEVĖŽIO BALSE 1 '
das Vyčių Lygoje, išskyrus
subendrinti aš nematau budo,
smulkiausiai rašoma apie Panevėžio miesto ir apskri
Brighton
Parką,
tai
jie
išro
ties gyvenimą.
nebent paraginus, kad jos
*
do stiprus. Taigi geriausios
Amerikiečiai, kilę iš Panevėžio miesto ir apskrities,
užsisakykite "PANEVĖŽIO BALSĄ", viską žinosite
.*
CICERO, ILL.
• kas dedasi jusu tėviškėj, nereikės ir laiškų rašinėt; laimės!
Sporto skyriaus vedėjas.
taipgi užsakykite "PANEVĖŽIO BALSĄ" savo gimi
nėms, gyvenantiems. Lietuvoj. •
Sekmadienyje Rugp. 24 CiŠiuomi pranešu, jog laike
L. V. l2"-tojo seimo Homesteade, Pa., įvyks svadiinio
- baseball rungtynės tarpe
Homesteado Vyčių kuopos pa
garsėjusių svaidininkų ir sti
priausi tymą L. V. Chicagos
Apsk. Baseball Lygoje, t. y.
L. V. 13-tos kp. ratelio.

1

i

ŠOKIAi-DANCE

=s

Tiktai
Priminimas.

"PANEVĖŽIO BALSAS"

VYČIŲ LYGOS STOVIS
IKI RUGP. 23.

"PANEVĖŽIO BALSO" prenumerata. Amerikoj:
pusei metų — 1 dol. 2 5 c ; metams - 2 dol. 50c;
"PANEVĖŽIO BALSO" prenumerata Lietuvoj: pu
sei metų - 6 litai; metams 12 litų.
Pinigus siųsti per Lietuvos Kredito Banką Panevėžy,
"Panevėžio B a l s o " Redakcijos Ir Administracijos
adreas:
"PANEVĖŽIO BALSAS"
Laisvės Aikštė 1 Nr. Panevėžys,
LITHUANIA.

Town of Lake
Brighton Pk.
Providence
North Side.
Cicero
Pullman
Roseland

NAUDINGA YRA SKA1TYT3- PAGARSINIMUS

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj
•

W. L.
11 1
10 3
7*3
8
5
7
6
2 10
1 11

ceros smarkus jaunuoliai susirėms su vienu iš stipriausių
komanda .Ciceroje 3-čra vai
Pct. po pietų ant Roosevelt Rd. ir
913 50 Ave. Visi turėtų atsilan
761 kyti ir paremti juos. Cicero
700 dar turi vieną žaidimą Lygo
609 je, tai su 18-ta, o tada baigs I
533 savo sezoną Vyčių Lygoje ir
166 mėgins savo spėkas prieš sve
83 timtaučius. Ciceros metik> • |
sekmadienyje bus P. Krencas, o gaudytojas Petrušaitis,
del Roosevelto bus D. Paul
metikas, o gaudytojas T. Mar
tin. Į šį žaidimą žada visa Ci-j
cero atsilankyti.
Raporteris.
ČIA ŠIO SEZONO. "ALL
STAR" KOMANDĄ.

PEAlUi QUEEX

KONCERTTNA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREifALO
Mūsų krautuvė—Viena iš didžiausių Ohicagoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip
negausi. Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gramat'onus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. Ba
lalaikų, gitarų k smuikų, kokių tik reikią. Dirbame
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikališkus instrumentus atsakančiai.
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalykų.

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

Šlogeris B. P. ef.
Mažintas Cicero lf.
Kaminskas N. S. rf.
A. Laurynaitis Prov. l b .
Urbikas B. P . 3b.
Andruškevičius N. S. Ss.
Grebinis Cicero 2b.
Miller T. of L. c
Willmonas B. P. p.
S. Kup/ernavičius Cicero p.
S. Paulikas T. of L. p.
Manadžeris F. Laurynaitis.
S. S, V*

I tris ar keturius mėnesius nuo dabar
Jums beabejo reikės pirkti anglių.

Jeigu

dar neturi sutaupęs pinigu šiam reikalui tai
pradek taupyti tuo jaus depozituodamas musų bankon po keletą dolierių savaitėj. Gali
gauti taupymo knygele depozituodamas do
lierį ar daugiau.

PEOPLES

5TOCK YARD

STATE

DIDYSIS BANKAS ANT
Kampo 47 ir Ashland Ave
Chicago.
Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje
savo'stiprumn u- geru patarnavimu.

BANK
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SeStadienis, ftugp. 'A 1&24
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MŪSŲ TEATRAS.

ijL-.t.-Li'j dybos posėdis. T a r p kitų svąr

1 , 1

—
-«•»-—

motų Lietuvos Nepriklausomy Į yįį^

E5~

Mfc

bių reikalų buvo svarstoma*
bes šventei Maironies " K ę s 
rengi'amasis šeimyninis vaka
tučio Mirtis", praėjo su ypa
('Tęsinys iš 3 pusi.)
rėlis, kuris įvyks Rugsėjo 1
tingu liaudies susidomėjimu
•mm
"jĮ
—
•
I
—
"••
dien
vių teatrjas
tegali tarnauti ir pasisekimu. Tautos Teatras
pavyko gražiai. Be jaunimo;
$ (Labor Day).
CICEROJE.
Vakarėliui rengti komisijo* tik lietuviams. J i s talpina sa A. Sutkaus vedamas, pastatė
ir tėveliai dalyvavo.
nariai Jurgis Šūkis, P . J a c -vyje tautos ir žmonijos meną. Vaišnoros "Gedmino Sapnas',
Parapijos bazarui artinantis Per daug.
kus ir A. Padegimas, prare- Tobulina tautą i r kultūrinu V. Krėves - Mickevičiaus
visi tik juda, kruta. Darbuo
Kur, kur, bet mūsų apieiinšė, kad viskas šauniai rengia- visa. žmoniją. Kiekviena tau uŠarūnas"
ir Vydūno "Žvai
jasi moterėles, eina per na kėj šiemet tai jau per daug
. ma, idant vakarėlis pavyktų. ta turi savo teatrus, tuo būgždžių Takais". Na, o Vilko
mus, rinkdamos daiktų. Vie lietaus. Kone kožną dieną pi
Per vakarėlį griež orkestrą, du kuria ir. tobulina savo tau lakis,
ko jis nevaidino? r
ni dirba ir duoda aukų, o ki la kaip iš veidro.
tiečių;
meną
ir
tuomi
padaro
bus įvairių žaidimų ir skanių
"Monky Bussines", "Tauti-'
ti visai atsisako aukoti. Nė
Apielinkes ūkininkai dejuo
kultūringą
įdėlį
visam
pasau
valgių. Vienu žodžiu bus link
nis Bizūnas", "Alma Matėr",
ra įstabu, nes šiais metais ja, kad visi laukai apsemti
liui.
Jeigu
mes
dar
nežinomi
smas ir puikus vakarėlis. Pra.
"Buridaniada", ' "Ligerpma-į
įlarbai labai susilpnėjo.
vandeniu ir viskas pūva. Vie džia skiriama 7 vai. vakare, pasauliui savo menu, jeigu
Ciceros merginų dauguma nas svetimtautis
ū k i n i n k e įžanga 50c. ypatai, vaikams P»s m ^ s dar nesirado Šekspi- d u j a " ir kitus. Be šių teat-;
v
rų gyvuoja
Karių Teatras,
nešioja nukirptus plaukus. O sako, iš to rūpesčio, kad visų
rų,
Šileriu,
Ibsenų
ir
kitų
jie
25c. Vakarėlis įvyks Šv. Jur
kuris taip pat suvaidino kele
kurios nešioja ilgus plaukus, metų darbas nueis niekais,
ms
panašių
genijų,
tai
ačiū
gio parapijos svetainėje.
tą veikalų ir operečių, jų tar
kurie neša pirkėjui 6% nuošimti.
skundžiasi,
kad
negili
gauti
net
pasikoręs.
Maži
juokai.
,
?
Visi clevelandiečiai yra nuo tam, kad mes iki šiol neturė pe ir originališkų lietuviškų.
Kur dingo.
tinkamų skrybėlių.
Įdėk savo pinigus į šiuos morgičius-nes jie saugus.
širdžiai kviečiami atvykti į šf jome savo teatro. Šiandien Šaulių Teatras neparodė tikro
Vidušilis.
Liet. Vyėių basebolininkai
vakarėlį. P e r vakarėlį bus įsigijus Lietuvai savo Valsty veido ir vaidino kas pakliu
jau kokia trečia savaite ne
progos ne tik pasilinksminti, binį Teatrą Kaune, j a u rado vo. Tik pastaruoju laiku ima
žaidžia. T u r but lietaus įbaubet ir susipažinti su knygy si savų dramaturgų ir artis dirbti intensyviau ir atvaidi
gyti, pasislėpė. Daugumas panu, pamatyti, kaip jisai sut tų. Toli gražu ne viskas to no keletą lietuviškų reikalų.
geidauja jų matyti žaidžiant.
varkytas,, kokios naudos jisai bula, bet einama pažangos ke Ši santrauka parodo kaip
Piknikas.
J u k dar sezonas nepasibaigęs.
liu, vejama pasaulinis menas.
duoda clevelandieeiams.
gimsta ir vystosi Tautos me
Liot. Vyrių 47 kuopė rugp. Susirūpinę.
Tiek
dramaturgas
—
rašyto
Knygininkas p. Janusaitis
nas. Suprantama, kad dar da-j
17, turėjo savo metinį pikni
Daugumas lietuvių koloni
praneša, kad vasaros metu jas, tiek jo minčių kunytojas ug stinga kol pasieksime tifcs-j
ką Gagės Lake. 111. Piknikas jos, namų savininkai ^(praknygynas buvo atdaras tik 2 artistas tobulėja prie meno lo. Kaip Amerikoje, taip ir
perterei # susirūpinę, jog mie
vakaru savaitėje. Svar? k / t a » šventyklos - teatro. Kada Lietuvoje Teatro idėja neįga
r
stas nori uždrausti namų staar dabar įvesti 3 vakarus ar nuolatos matomi vaidinimai, vo sau tinkamos papėdės. J a u
tvmo bizni. Butu negražu.
palikti, kaip ligšiol, du. Nu-'nauji veikalų pastatymai, tad metas tą idėją skiepiti ir rem*
Dėlto keliami protestai. Gal
tarta palikti du vakaru. Knv- žiūrėk dramaturgas sugavęs ti. Geistina, kad Amerikos
Rudeninis išparda
pavyks apsiginti.
REAL ESTATE LOAN DEPT.
gininkui išrinktas pagelbinin- naują mintį parašė gražų vei- lietuviai pasektų Lietuvos me
vimas dažu - penVijurkas.
kaląy >o {u&ištrf^ sukuria meno
kas Peto?as Sedeekas.
tų
numažintomis
no kelius, kad susidarytų ne'
Be to, knygininkas skuudžia tipą. Dramaturgas
ankštai.
VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 3"vai. po pietų. Suba
kainomis.
Kreip^
į
,
*
.
!
vienas
bet
daugiau
teatrų.
Disi, kad ne visi knygyno nariai
1
desnėse lietuvių
kolonijose
kites pas
bend
randa
mas
su
artistu
suku
tom 9 išryto iki 12 pietų, Utarninkais ir Subatomis nuo
prisilaiko tvarkos
grąžinda ria teatro meną. Kartais dra
^ >>•
privalėtų kurtis teatro kuopė
mi
knygas.
Išreikštas
pagei
maturgo
veikalas
nėra
tobu6 iki 8 vakarais.
Clevelandieciaj turi -savo
ties, kurios vaidintu didesnius"*
davimų, kad toliau to nebū las scenai, bet paėmus ii r e - .
„ ,
. '
. . ,
gražų knygyną. Jis* yra* laiko. . .
...
j , "TToeiinazesnius scenos Ktmnms. ST
1447 So. 50 Ave. mas dviejų organizacijų : L-kų tų, už knygų gi perlaikymą
einant rastus sa- simu esame susitarę su Lietu-įmes, k a d Amerikos Lietuviai
CICERO, I L L .
kiekvienas turės užmokėti \*ix~ ziseriui ir artistams darbui Tais keliais
•
Dr-jos ir Šv. Jurgio parapi
Slon« in rear
Kutroe 15 Street
veikalas apšlifuojamas ir įs vų dramaturgų
baudą,
ir aktorių. vos Teatro darbuotojais, k u- pritars mūsų idėjai ir pradės
jos.
Telef. Cicero 8003
Pagaliaus pažymėta, kad tatomas į tas vežės kuriose su Tuo būdu mes augsime stip rie mūsų idėjai pritaria ir pa mošos darbą. Svarbu, kad to
Nesenai buvo knygyno vąlrindami teatro menų ir tautų* žadėjo mus remti. Kas bus ar didelio darbo vykdytojais bu
draugijos ir nariai ' užsirašė randa sau pasisekimo.
Per šį trumpą kūrybos lai Teatras mus sujungs po vie ba buvo Lietuvos Valstybi tų patys Amerikos liet u via i r
laikraščius, ne visi lanko kny
_-s£^
2,
gyną, ypač kurie " D r a u g ą " ką Valstybinis Dramos Teat nu stogu ir ten suėję pasiju- niame Dramos Teatre Kaune tad bus laidąs sėkmingam j o
statoma, tas bus vaidinama' įsikūnijimui. Mes nesame pa
ir " D a b r i n i n k ą " prenumeruo ras Kaune spėjo pastatyti ne sime, kad
vieniai asmenis, bet dali^ Lieja. Išreikštas pageidavimas, mažai grynai lietuviškų vei ^Lietuviais esame mes gimę čionai. Mes atsivežėme paruo
Lietuviais norime ir mirti Uą reperatuara^ ir tikimės pą^ tuvos Teatro, kuri mes kurekad visi uoliai lankytų kny-' kalą. S. Čiurlionienės "Auš
r o s " 40 metą
sukaktuvėms
Neįrodinėdami teatro reika rodyti jį Anierikos lietuviams me. Mums rupi lietuvių teat-^
gyną ir rūpintųsi daugiau na
1883 - 1923 m. veikaals " Auš lingumo ir nesiginčydami del Pirmasis mūsų darbo žingsnis ras ne vien Lietuvoje, bet i r '
rių prirašyti.
ros Sunūs", turėjęs didžiau meno nuopelnų mūsų tautai bus rudens gatstrolės. Gas Amerikoje. Kada turėsime sa
Norėdami ką pataisyti, kas t a i nemitų, a r tai elek
Ateinantis knygyno susirin
sio pasisekimo ir sudaręs ne ir abelnai žmonijai, tverki- trolių metu, kaip jau buvo vo teatrą, klausysime save otrą, a r apie namą. a r apie zoviešus visuomet kreipkitės
kimas paskirtas Rugpiučio 21*
pas manę J . A. ZDANIS. nes esu patyręs mekaniškame
paprasto įspūdžio. Antras to mės darbo. Pribrendo reika skelbta,
mes pasivadinome perą — suprasime kaip galin
d. Bus tai svarbus prieš va
gas menas. Tokios mažos taf
darbe. J a u Lietuvoje dirbau u i mekanika.
karėli susirinkimas. Prašomi ks veikalas tai Putino "Val las turėit dramos teatrų, pri 'DZIMDZI - DRIMDZ1 VO
tos kaip mūsų, ne kardu ir ne
Taipgi užlaikau įvairių spalvų, maliavų, šepečių,
»
dovo Sunūs". Šiais metais pa bręs reikalas kurti Operų ADEVILIS".
&is
vodevilis
ve
visi atsilankyti.
milžiniškais kitais darbais iš
vinių, skuros, žoles pjovimui mašinas, elektros lempu
statytas Vasario 15 d. 6-rf% merikoje. Visa eile Amerikie
žasi
į
lietuvių
kolonijas
muKoresp. P. Glu-nė.
tės, dratų, svičių, stancel ir visokių kitokių reikmenų.
čių lietuvių mokinasi daina : zikališkai ~ vokališkai — kolaikys savo laisvę, bet kultū
vimo, dalis jų pasekmingai miška programą, į kurią įei ringu darbu i r menu. J a u i*
praktikuoja Lietuvos opero na deklamacijos, dainos, vai šiandien mūsų tautos genijus
M. Čiurlionis savo kuriniais^
je
—
tai
Amerikos
lietuvių
odinimas
ir
graži
rimta
miste
HARDVVARE, PAINTS. OILS AND GENERAL
v Lietuviai važiuoja Lietuvon sveperos ateįtis. Ne kiekvienas, rija " L a i s v a Lietuva". Ant išgarbino Lietuvos vardą. Ta*
REPAIRS
čluofcna neilsesniam
laikui kai
metams, galės grryžti Amerikon
lietuvis turi galimybės aplan ram gastrolių spektakliui bu- rodo kuriais keliais turime ei
1421 So. 49 Court
Cicero, 111. neatsižvelgiant } kvota.
kyti Kauno Operos bei Dra duodama operete *l Munšai- ti. Taip dirbdami stiprinsima
Į LIETUVĄ.
Daugelis pirmųjų įspūdžiu
<
mos teatrą. Turėdami tokių n a s " su priedeliais. Visą p i o vienybę, auklėsime liaudį ir
ebžuai esti sugadinama ko
trumpiausiu laiku, kas* Sereda,
tobulinsime savo tautą. Teat
teatrų ne ant poperio, bet gy gramą ruošėm patys, paimda
kiu nors mažu i i pažiūros
trejais ekspreso laivais.
ras it gražus rytojus, atgaivi
BERENGARIA
AQl ITANIA
venime, galėsime džiūgauti mi gyvus gyvenimo atsitiki
na mūsų sielą ir nuneš užuoMAURETANIA
[pAI yra piulc'u jeigu gali taip
savo tautos menu čia, Ameri mus tiek Lietuvoje tiek Ame
padaryt, jog kitiem patiktum.
(per Cherbourga ar Southampmarštin kasdieninius
O vienok, dažnai koks mažas
koje. Amerikiečiai mums davė rikoje. Tuom tarpu norime
vargus.
toną)
dalikas gali neleisti jums eiti
dolerių Lietuvos atstatymui' pralinksminti savo brolius lie- Ne svetimi mums ateis į paIš Lietuvos į Ameriką
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account'a mūsų Banke.
pirrain.
J E I manote parsitraukti gimines
Pavyzdžiui, Jeigu Imogaus
o jiems. mes duosime meno. ^ u s T r ' k a r t a l s V r ^ ' I f**
Taupymo Account'as šioj įstaigoj tai geriausias
*** ^ s s t o k i n i e • d a r
dantis yra nesvarus, .tai jus noii Lietuvos, vietas užsakykit da
roms ar nenoroms turėsite ta
Kuo gi daugiau beatsiteisimef juoką pasakyti A m d ž ų N e U J * Ta <*. V i a h o * d a r ^ - M e s s \ „
investmentas, nes saugus nešiantis gera nuošimti ir pil
bar. Mūsų ofisas Lietuvoje s u 
kaipo užmetimą tam žmogui. O
teiks jiems pagelba ir rodą. Visi
Geistina, kad Amerikos lietui sybę. Didesnius veikalus ria- 'jomis dirbsim,vargeli vargsim f
tuo tarpu gal-but toks pat už
nai atsakantis savo vertė.
metimas yra daromas ir jums.
trečios klesos keleiviai turi atski
viai darbuotojai ir atskiros or iiekame antroms gastrolėms o nuliūdimo valandoj užsto
Account'us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau.
Listerine, dantų tepalas, valo
rus
kambarius,
neprilygstamas
dantis nauja badą. Mušu che
ganizacijos bei draugijos tar
Lietuviai klerkai Jums patarnaus.
Švarumas ir maistas.
jus palinksminsimi Padainuo
mikai pagalios surado sustata
žiemos
metų.
Keliaudami,
po
Smulkmenų klaus | \
loira iitikro šveičia nedrasky
tų viešai savo žodį i r jei ras
sim, suvaidinsimi
damas dantų emalės — tas sun
kis vietos agento
kolonijos tarsimės del nuoloreikalo,pradėti teatro kūrybos
kus uždavinis pagalios tapo iš
J! Dikinis,
arba
rištas.
tinio
teatro
organizaviiao
su
darb$.
V. Dineika,
Didelė tūba Listerine dantų
vietos
veikėjais.
Neužtenka
pa'
tepalo kainuoja tik 25 centai;
Mes atplaukėme paruošti
J. Olšauskas,
ustte
per
savo
aptickorio.
48-th Avenue and 25 t h Place
CICERO. ILL.
jnbert Pharroacal Co., Saint
CtJNARD LINE,
tam darbui dirvą, ir veiksime rašyti vieną kitą straipsnį,
A. Vanagaitis.
Louis,
U«JS«
A
140 N". Dearbora St. Chlcago, UI
išvien tautos labui .Tuo klau- bet reikia dirbti. Mes tikiLietuvos Dramos artistai.

LIETUVIAI AMERIKOJE

MES TURIME IR SIŪLO
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Paskutinis kalbėjo kun. Pr. žiavotė, tai turšima gražiau
Meškauskas, dėkodamas už su šios progos prisidėti prie ba
Kun. Pr. Meškausko Išleistu rengta, jam pagerbimą. Jisai zaro visi ir artimiejie ir toli- Kampinis 2 an**tų mūrinis namae.
WEST SIDE.

DIDŽIAUSIAS BARGENAS

• v7

vių Vakarienė.

tvt

1

. . . . . .

Randasi dideli krautuvė ir 6 fcaru-

ADVOKATAI

JOHN I. B A G U A S

reiskė džiaugsmo, kad per 11. miejie.
, bariai ant pirmu iubu - i —s kant>.
Rugp.
20
d.
Aušros
Vartų
A D rVl wO
KATAS
metų jo buvimo Amerikoj*) Dar paskui žiūriu pilna sve- £ ! £ , * £ ^
iSai™i^
• " '
t
=
•—
frfjf*.
.
—
T ritmam—. Kgzmml
••
ttMtmkiiis. Pndar* pirkto* b
svetainėje įvyko Gerb. kun. susipratimas katalikų tarpettainė pristatyta būdų budelių, oudavotas su basementų — elektros
ŽINIŲ
tlHELSB.
f kad pasišvenčia jaunos sielom
r
te
I
v
T
•
šviesos ir g-azas arti gatveksrių. HPr. Meškausko išleistuvių va
7
South
Dearbom
Street
tarnauti Dievui ir artimui.
padarė didelę p»žangų. Toliau budikių. "No wander" juk jn\jo* p&&oj širdy uetuviu KoiamKOOM
15M
T
a
U
m
j
N
E
IJL1K3.
karienė, kurią buvo parengu linkėjo, kad ir toliau lietuviai mūsų parapijoj, V T . a ^ i ^ o H s ' J o * Rando. $1,140.0© j metus —
Telefonas lLand*olph 3 » s i
X Kas nori gauti Aušrom
X V'akarika&aiua 'Draugo'
$2,500.00 Balanca lengvais iš
sios Westsidės moterys. Va- katalikai .Amerikoje uoliai skaitlius draugijų ir daugu Cash
mokėjimais kaip randa. Ateik šian Vakarais: 2151 West 22 St
numery Moterų Sąjungos Sei* Vartų par. pašventinimo na ukarione buvo gražiai surengta. darbuotųsi Bažnyčios ir Te- ma iš jų turės savas būdas, D dien nes sis bargenas neilgai bus
1110 vakarienę ar.rašyme įsi jų vargonų tikietų, tai galite
Stalai papuošti gėlėmis ir ap-\vynes htbui.
bazarui prisiartinus tos budos
brovė klaida. Parašyta, kad gauti "Draugo" ofise.
S. W. B A N E S
Aušros
Vartų
par.
krauti
valgymais.
Svečių
su
choras
bu»
užpildyto*.
Iš
tikro
saA D V O K A T A S
Vakariene rengė N. Prasidėji
2400 Wentworth Ave.""
sudainavo ilgiausių metų ir k'au, tai dar tokio bazaro ne
l t W. Blonroe Street
sirinko
nemaža.
Svečių
buvo
mo Mergaičių Draugija. Iš ti
ROSELAND, ILL.
R o o m 004 — Tel. Itandolph 2»oe
iš North Sidės, Bridgeporto ir Lietuvos himnų. Kasta* Sabo buvo. Daiktų,gerų geriausių
Val^ N u o 9 ryto iki 5 po piety
Chicago, m .
krųjų gi ši draugija tik tarna
V a k a r ą * 8303 So. HalMed fetr.
kitų kolonijų. Vakarienė" pui nis prattfre keletu žodžių var priaukota ir pripirkta. Jeigu
vo prie stalo. Vakarienė buvo
Telef. Vitrds lOlfi
Mokykla ir Seserų namas
jau
ką
ifcįuimėsi,
tai
"be
su
du
choro
ir
palinkėjo
laimin
kiai pavyko.
surengta Moterų Sąjungos 1
dekoruojama.
re" ir širdelę džiaugsis.
Per vakarienę kalbėjo gerb. giausios keliones.
Dr. CHiiropractor ir
kuopos.
Visų Šventų parapijos mo kun. F. Kudirka, kun. B. BuniNepamirškime. Mysų bazaTai padare ir visi susirin
Akuserka
X Jau prasidėjo bazarų lai kykla jau baigiama dekoruo
ANIELĖ KAUSHILLAS
|šas, kun. Dr. Rėklaitis, kun kusieji svečiai. Kun. Meškau ras prasideda rytoj.
Gydau
be vaistų Ir be operacijų.
kas. Rytoj bavaras prasideda ti. Visi kambariai, koridorius i
A D V O K A T A S
Tyla.
ūsaitis, Naujokienė, skas vyksta į Mariampolį, kur
Dr
Ig
visokias liga* vyrų, moterų ir» vai
MetropoJiiaa
State Banko Rame
Town of Lake. %pwn of Lakie ir toiletai perdėm puošiama, j izevskis, Oasparkienė ir apsigyvens . Marijonų vienuo
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
Kac
1391 W- Mnq 8«. TeL Canal 9999
rasite pagelbą. Patartoms dovanai.
liai giriasi puikiai esą prisi taisoma. Taipgi Seserų W**į
VASAROS UŽBAIGIMAS.
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
kiil
B et daugiausiai vakarie- lyne. Grįžti į Amerikų vargu
Tel. Yards 4*51
rengę prie fcių metų giriasi vidus bus išpopieruotas, į S v a r j ^
3252 So. Halsted St.
^
(|alyvhj ^
a t k r e į p - tebegrįš. Išleistuvių vakarie
Tcdef. Centrai 4411
puikiai esų prisirengę prie šių suotas ir nuvarnišiuotas. De~
Iš
galybių
sužinojo
svečio iš Shenandoha. jauno nė darė labai malonaus įspu*
metų bazaro. Geriausios klo koravimo darbų atlieka tie
me,
kad oficialiai vasaro
džio.
kun.
Norbiito
kalba.
Kun.
ties!
ADVOKATAS
Tel. ( a i t a i 2655
patys specialistai, kurie pra Norbutas čia gimęs ir augęs,
Garbe mūsų moterims, kad Chicagoje baigiasi su A. R. D.
127
N.
Dcarboru Street
C.
/
.
P
A
N
S
I
R
N
A
u
X Vakar atsilankė "Drau eitų metų dekoravo balny
Fotografas
Lawn
Party",
kuri
įvyks
Valand.:
nuo
6 iki 8:30
jų taip rūpestingai suruobet kalba lietuviškai taip gra jos
PANSIRNA
STUDIO
Nedėliornis
9
iki
12
v •
g i " p-nia Emilija Jonaitienė, čių. Visas mokyklos ir sese
rugfpiučio
31
d.
šv.
Kazimie
1901 S. Halsted S t ,
Chlcago
Resjd.: 3323 So. Hakted Str.
žiai ir jo tarmė yra taip pui se.
Tolumas nedaro skirtumo
Tclel. Ikiulevard 1310
iš Homestead,
Pa.
Dr rų namo dekoravimas kainuos
ro Vienuolyno sode.
Saukiamas, važiuoja ) visas
Svečias.
ki, kad kiekvienas širdyje steChicago.
miesto dalis.
auge su ja buvo ir jos sunūs 1,050 dol. Aukos tam tikslui; į į ^ 0 e r b s v e g i a g d ž i a u g i a
Apeigos vasaros užbaigi
p. Steponas Jonaitis. Abudu duosniai dedamos. Manoma,
mo prasidės toje pat vietoje
BRIGHTON PAEK.
si, kad chlcagieeiai smarkiai
svečiai apžiurėjo "Draugo"Įkad užtektinai smuikuos, ypa Veikia ir savo veikėjus mo2 vai. po pietį ir tęsis iki va
spaustuvę ir ofisų ir reiškė' tingai ateinanti nedVUlienį,j ^ t i n k a m a L p a g e l . b t i . P o k a l .
LIETUVIS AI>VOKATAS
•
Draugija, Gvardija pirmos karui.
3321 W. 22-nd St. arti Lea*itt St
didelio pasitenkinimo.
kuomet klebonas kun. P. La
Ceremonijų
augšėiausios
Telefonas Canal 2552
bu p-nia Casparkienė West Div. Šv. Kazimiero Karalai
VYEŲ
IR
MOTERŲ
Valandos:
9 ryto iki 9 vakaro SeX Svečiai iš Homsteado pelis švęs 10 metų savo ku"vaidelytės" (arba "Lawn
čio,
savo
10
metiį
gyvavimui
redoj
ir
Pėtnyčioj
nuo 9 r. iki «
Sidės moterų vardu j teikė
1
v.
Veda
tisokias
bylas visuose
pranešė liūdnų žinių, kad jų nigystės sukaktuves,
Party'* komitetės) pp. Ona
gerb. kun. Pr. Meškauskui do paminėti, rengia labai iškil
teismuose. Egzaminuoja Abstrakgreb. kun. klebonas St. CepaRugp. 24 d., nedėldienyj,
Reikauskienė, M. dėdienė ir p-j
tus ir padirba
visokius Doku
vana $83.00 auksu.
\ mingą, pikniką su islaimeįimu
Siuvame siutus ir O'Coatus
mentus, perkant, arba parduo
nonis sunkiai serga.
tlaug parapijiečių
rengiasi
10 dovanų. Dovanas suauko* lės V. Galnaitė ir Elena Ori-j naujausios mados. Atliekam
dant Lotus. Namus, Farmaa ir
Biznius.
Skolina Pinigus ant pir
jo draugijos nariai. Dovanu •aite, praneša Chicagos visuo-\ darbą kogeriausia už vi
X Brighton Parko parapi< priimti šv. Komunijų savo
mo morgičiaus lengvomis išlygo
siems prieinamas kainas.
mis
jos bažnyčioje vakar įvyko is- klebono intenciją, Kaikurioa Kreivos Akis Ištaisomos yra labai naudingų ir neioažos menei, kad vasarą. Vienuolyno *
Valome, Dažome ir At
mt
kilmingos a. a. Konstantino draugijos eis prio fcv. Koimivertės. Piknikas jvyks nedė kieme baigsime ne pasniku, naujiname senus.
nijos "in corpore". Per Sumų
Kuncevičiaus laidotuvės.
lioję rugpiučio August 24 d. bet pasistiprindami, kad galė
2337 S. Leavitt Str.
BALYS F. MASTAUSKAS
Tel. Roosevelt 8982
A D V O K A T A S
X Iš \Vest Sidės p-lė Elz mūsų chorui prigelliės Sym1924 Nekalto Prasidėjimo Šv. tume sveiki žiemos sulaukti,
Buvęs Lietuvos Atstovybes Tabieta Dočiuliute įstojo į &v. fonijos orkestrą ir žymesnieji
M. P. parap. darže, 44-tos g a i '.Vairiais užkandžiais, pyra
iingtone Patarėju.
Metropolitan State Banko
gaičiais, vaisiais, **root beeKazimiero Vienuolyjų. (Jirdėtt Chicagos lietuviai solistai.
ir
Fairfield
Ave.
pradžia
5-tą
MOl West 22nd Street
Lietuvis Specialistas
,
Talef onas Canal
riu' , "ice creamu" ir ant ga
Rep.
ruošiasi ir daugiau. Bravo,
vai. po pietų.
Akiniai $5 ir augščiau
1
lo
net
čirškiančiais,
keptai*
Kadangi
kiekvienas
įžangos
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1.
tikietas geras ir laimėjimui, "hot dogs'\ Be to apeigos^
3333 Sbuth Halsted St.
y
tai kiekvienas atsilankęs tu svarbią vietą užims turinin
Telefonas BoulevanJ l*3t»
A D V O K A T A S
20 metu Prityrimo
rės progos išmėginti savo lai gos kalbos svečių, žaislai ir
Kvietkos visokiom,, pra
XX S. I*a Salle st. Room 2001
1
Akinių pritaikymo meno
kiti įvairumai. Visą Chicagą mogom.
mę,
ir
ka/nors
naudinga
lai
Tfel. Raodolph 1034 VaL nuo 9-5
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
FRANK JUTORICH, Jr.
VAKARAIS:
4606 SO. A6HLAKD A V E N l E
mėti. Piknike bus dar visokių kvieči'ame su mumis vasarą
4442
So.
Western
Ave.
S3et
8.
Halstod
st. Tel.* BJvd. C77S
2127
West
22
Street
Chlcago, IU.
užbaigti.
Vietos
Vienuolyno
r.
v
apart
PanedėUo Ir
Telef.
Lafayctte
4140
žaismų ir pasilinksminimų ka
Chicago.
Vai.: t ryto Iki 11 piet: 1 po
Pėtnyčio8
piet Iki S po piet, 6:30 vak. iki
ip seniems, taip ir jauniems kieme yra dei 10,000 svečių, Telef. Canal 1787
t:30 vak.
be skirtumo. Visiems vertėtų įsibrausiu ten ir
Aš.
atsilankyti ir linksmai laiką
Te I. Boulevard 0537
Gydytojas, Chirurgas, Obs
praleisti.
tetrikas ir Specijalistaa
SIMPTOMU PAREIŠKIA
ADVOKATAS
" VIENĄ SYKĮ NEPASI
Komitetas.
Elektroterapas.
Akių Ligas
Ar jums skauda galvą?
IŠIMA TONSILUS — '
SEKS --. BANDYK IKI
Ofisas Didmiesty!;
Ar Jūsų akys ašaroja T
D— B* — H H w ,
KOLEI
PASISEKS".
— B* pcitfe te
TOWN
0
F
LAKE.
Ar
yra
uždegtos?
1707 W. 47-tb St.
29 South La Salle Street
G n k
8• ) ——B*B« imkim
Degina ar niežti?
»•«.
Valandos nuo 8 Iki 13 dieną, nuo
Kambarls 530
D — P M 1 J « M « I aer*lkla airgU, ra
Ar skaitant akys greit pavarg
[Puikiausios nusikintos kvie• iki 8 vai. vak. BTedėltomis nuo
Tai obalsis A. R. D.
Bazaras Prasidės Rytoj.
li tnaj valaytl, b gm* «IM
Telefonas
Centrui 6390
sta?
I k l 2 vai. po pietų.
itkos,
vestuvėms
bankietams,!
'flall-stoaea* ( » k m « U tallri*)
Ar kvaišta galva?
Šv. Kryžiaus parapiojs ba Vieną sykį ši dfaugija ren Ipagrabams vainikai ir ki-d
Ir »>m—ji ftiapumo pualaj* ba a^ii
M
••
•
'
•
Į
Vakarais 3223 S. Halsted St.
Ar matote kaip ii plukančlua
poracljoa, ra tam tikromis mokagė
pikniką
šv.
Kazimiero
llikpmla prlemon«mla b«l vatftala
[toms pramogoms.
taškus
zaras prasidės rytoj, rugp. 24
Telefonas Vards 4681
vrtaaleaaa raaraalna girdėjimą.
Telefonas Seeley 7433
Patarnavimas
mandagiausias,
Ar
atmintis
po
truputi
mažėja?
rtraklM Ura* paaekmlnral. ir Jai
Vienuolyno
koplyčios
naudai.
d. 4 vai. po pietų parapijos
Ar akys opios šviesai?
rra ralkalaa daro aparacijaa.
[kainos iemlausioa
'aaljaaall patarnavimą talkia aavo
Ar jaučiate kaip ir smiltis SNepasisekė
tas
piknikas,
nx-s
kieme ir svetaine.se. Paskui
(Tel. Central 6200
oflaat
kyae?
1411 So. 50 Ave. Cicero, IU.
Ai* yra balta dėmė ant rokų?
tęsis sekmadieniais ir ketvir diena buvo lytinga.
Gydo specialiai visokias vyru. ir
Ofiaaa
atidarytas:
kaadlon
nuo
1
vaL
Ar
turit
kataraktą?
moterų lytiškas ligai
po plot lkl • oai. vakarą
tadieniais
ir per "Labo* Rėmėjos nenustojo viltie?*
Ar turi žvairas akis?
3324 Aubum Avenue
llodollomla Ir šaradomis ofisas
3401 Ifadisoa Street
rytas.
nei
energijos.
Kamp. VVesteru Ave. — Cidcago
Day."
Telefonas Blvd. 9035
Valandos: 2 — i po pietų 7—• vak.
A D V O K A T A S
Try
and
try
again.
Vakar
įvyko
paskutinis
VldunniRstyjc. Ofisas:
>flao Tel. Boulevard 96»S
A*HJ SPECIALISTAS
Room
911 Chieago Temple Bldg
Well, jos ir "trama".
lleaid. Tel. D m e l f 191
priešbazarinis sus-mas. Pir
1801 So. Ashland Ava.
=M3^:
Tel. Boulevard 2160
Kampas 18 gatvės
7 7 trV. W>shington St.Į
Da&ar " piknikas*'
arba
mininkavo gerb. Jtun. A. SkAnt trečio augšto viri Platte apCICERO Ofisas: PanedėUo vak
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17
"Lawn Party" tos pačios drrypko,
raštininkavo
p-nas
J.
[1S14
S. Cicero Av. Tel. Cieero 6036J
RUSAS GYDYTOJAS IR
Valandos: nuo % ryto iki f vak.
Lietuvis Gydytojas
įBRIDG|S»OItT
Offsas: Kitais v a k !
jps ir tam pačiam tikslui įOOIRURGAS
Nedėliotnis uždaryta.
A.
Zelevas.
Iš
visko
pasirodė,
|S236 S. Halsted St. TeL Boul. 9757]
i 3303 South Morgan Street
Bpeciali9tsw MoteriSkų. TjrtMkų
vyks
Vienuolyno
kieme,
rugkad
mūsų*
bazaras
šiais
me
Valkų ir rlsų chroniškų ligų.
Chlcago, IU.
J
tais yra tinkamiausiai ir rū piučio 31 d. Tai paskutinis
Lietuvis Graborina
Ofisas 3 1 0 3 $. Halsted St
sekmadienis ir diena mėne
1514 W. SSrd FL
LIETU VYS AKIŲ SPECIALISTAS pestingiausiai prirengtas kaip
Kampas 31st Str.
Oteaio. Dl.
ir švenrė
f
^
Palengvins visų kitais metais. Ir šfai delko. sio. Ant rytojaus
L a w v er
Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned.
Patarnauja laldoakių
tempimą
"Labor
Day"
nereiks
nei
ir šventadieniais 10—12 d.
LIETUVIS ADVOKATAS
tuTėse knoplflansla.
kas yra priežas Mat, gerbiamasis mūsų kleb.,
Gydytoju ir Chirurgai
Dien.:
D. 514—516—127 H. Dear- I
Reikale
meldžiu
at
i.
=/
timi skaudėjimo
kam į darbą eiti, užtai lirokun.
A.
Skrypko
ir
gabiamieborn
St.
TeL Randolph 5564- 55»5
sišaukti,
o
mano
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo*
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
Vakarais
10717 Lndiana Ave.
darbu basHt mtg*visi užsibovyti
tuma, skaudančius ' ir užsidegusius jie, kunigai A. C. Martinkus sai galėsime
Roseland
Tel. Pullmaa 6977
nėdiutl.
karščiu akių kreivos akys katerakTel Y u t i s Q0M
tame
"piknike".
Įžanga
j
to, nemiogio; netikras akis Jdedam ir J. Čužauskas bažnyčioje išW+L Oaaal 1971
Paroms egzaminas elektra parodan
Valand*;
JH
"pikniką"
tik
50c.
Kas
bi
Perkėla saro ofisą po namelio
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri sakyklos prašė, kad parapijo
Nuo 10 iki 12 p i e t
taikomi teisngai, toli ir arti matan .nys bent po miažą daiktelį au lietų neįsigijo iš kamo, ga •
=3=
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
Nuo 2 iki 3 po piet
lės JU įsigyti prie Vienuolyne I rzz
gėjimo ir vaikus einančius onokyk- kotų parapijos bazarui.
Nuo 7 iki 9 vakare.
1437 So. 49 Ave. Tel. Clrero 8270
SPECIJALISTAS
lon. Valandos: nuo 10 iki 8 vakaro
Jei norite, kad biznis
vartų.
Bet
visi
turime
va-'
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
CHAS. SYEBWICZ
Nedėliornis nuo 10 iki 12.
Gerb. kunigų prašymai yra
- Džiova, Moterų Ir Vyrų Ufrų
Lietuvis GrahoHus
VaL: ryto nuo 10—12 tuio l—4
1545 W. 47 St. ir Ashland Av. labai, labai vaisingi.' Klebo žiuot tan "piknikun". Visas
sektųsi, garsinkites die
Laidotuvių kai
po pietų: nuo
T—& «t
rakara
pelnas
eis
s
koplyčiom
naudai.
nog kiekvienam!
Tel. Boulevard 3386
Nedėilomia: 10 lkl 12.
nas sus-me sakt% kad yra pri
nrašty "Drauge", ku
prieinamos.
Telefoaas Mklway 2&80
Kolektos
^piknike"
nebus,
nešta daug gražių ir brangių
Pirmos fvlcsos
—;—
Mažino^
ris duoda geriausias
tik lai daug svečių bitna -•
GYDYTOJA*
(Jaiktų bazarui.
Emb.
Private
Am b u Licensed
0357 Vak. Oaaal S U S f
Tai.
f
pasekmes.
1
CHIRURGAS
F. E. Palacz
Paskui kitus dalykas tai o jau iš pat ryto busiu ten
lance
• J1T So. Morgan Street
f
m
Valandos: t — i S l* ryta.
šiais metais buvo išrinkta la-1
**sGalima siusti skelbi
Vakarai* nuo 7 Iki •
bai daug rinkėjų - kolekto
Lietuvis Gydytojas Ir
CICERO OFISAS:
mus per past$, adre
Į S U Soot* 4»-tb Aw-mmm
Chirurgas
PAIEŠKOMA.
rių,
kurie
ejo
per
biznierius
STANLEY
P.j
Telef. Cicero 46T6
1821 So. Halsted Str.
Rasimo Viktoro artimi gisuodami:
MAŽEIKA
ir kaip kuriems tų rinkėja bu
Yaland.: 1—6: l t ss. *. kaadlen.
•asndoa: i» iki 12 ryta: 1 Iki •
rtarnlnkais Ir pėtnycloms uao S
GRABOR1CS IR
vo taip greiti, kad net atsidų-^j minės Amerikoje ar Lietuvo
>• Platų; t lkl t rakara
iki t raL vak.
Lietuvių Dentistas patar
Balsam uotojas
u
S | • m gSp » » ^ » » w » w w w
. i mm • , • • m * |
rė anapus
s i x t y - third'Vj je. Velionio yra likę pinigų.
naus geriau
Turiu automo
Traukimas
danty be skausmo.
bilius
visokiem!
,ir fordas'( Manoma jisai buvo gimęs Že
4 rTelefonas Puilman 8S1I
Bridge geilttiisit, aukso. t5u mūsų Sako pono lelevo
Telef. Boulevard 2551
2334 So Oakley Ave
reikalams. Kains
pleitom . g a l i m a valgyti kiečiausia , r i o . r : l l v n
flyarir
lis maitijoje.
*
?'*
prieinama.
Dr, M. ŽILVITIS
maistą. Garantuojame visą savo d*r- , S U * n U V 0 m* QZaUZ
DazannUS
Giicago, III.
Lithuanian Consulate.
Dentistas
bą, ir žemas mūsų kainas. Sergėkite į d a i k t u s . P o n o ZeleVO f o r d o , %[
19 Aub

JOHN ZAGAR & CO,

C. V. C H E S N U L

KASIMUI P, GU6IS
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GHAS. K, VUOSAITIS

JOHN KUCHINSKAS

RŪBU SIUVĖJAS

DR. SERNER, 0. D,

KVIETKINfiS

D A K T A R A I :

Sakyk su Kvietkom

A. A. 0 L I S

DR.
A.
K.
RUTKAUSKAS
D r, S, A Brenza

Dr, A, Račkus

l % RUTKAUSKAS

Dr Marya
Do\viat-Sass

KVIETK1NE

ANT BRIDGEPORTO

Dr, l. M, Feinberg

URBA FLOVVER SHOP

STASULANI

DR. JAN J. SMETANA

Dr. A. J. KARALIUS

i

DR. A. A. ROTH

GRABORIAI:

S. D. LAGHAWICZ

DR. 0. VAITUSH, 0. D.

Dr. M aurice Kahn

J. P. WAITCHES*I

mm.

i

DR, CHARLES SEGAL

4729 S. Ashland Ave.

»»

l

Ii

Dr. J. P. POŠKA

DR, P. Z. ZALATORIS

"DRAUGAS"

M

Dr. A, J . Tanenavičius
GTPTTOJAf I R CRXRC|U1AS
10S31 Michisnn A^e. C|ilc*go,Bl-

Perkėlė savo ofisą 13 Brighton
Pack po num.
SSM So. Halsted Streei

savo dantis, kad nekenktų jūsų srei-1

katai.

1

Y J f f i w £ S IT'

.

J

. » . , . .

laoma, gaila, bet vyrai, puikiai"
padarėte, kadJaip tolį nuva

38 Park Row,
New York; N* Y.

ve. Chteag

Tel. Roosevelt 7791

S^taditfiL*, Ru*p. 23, 1924

D R A U G A S
• *

ar»

3H=

* =
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mas įvyks ned. rugp. 24 d.Distrikt rengia iškilmingą iš
tuo jaus po pamaldų, šv. Myko-važiavimą į * miškus prie Lielo parapijos svetainėje 1644 tuvių Tautiškų kapinių nede\
Wahansi& Ave. Malonėkit visi lioj 24 dieną Augusto. Mal<»
PARDAVIMUI
PAKSIDUODA mūrinis na
nariai-ės atsilankyti, nes bus nėkit būtinai dalyvauti visi
mas dviejų pagyvenimų po
daug svarbių reikalų.
kliubiečiai ir taipgi visi Lie keturius kambarius. Electra,
2 flatų mūrinis namas 5x6
A. J., rast.
APLANKE RADAKCIJĄ.
tuviai šiame mūsų išvažiavi gazas ir t. t. Savininkas gy kambarių, garu šildomas. Mu
AREŠTUOTAS JAUNAS
vena iš užpakalio.
BIGAMISTAS.
me. Išvažiavimas prasidės JT
ro garadžius 2 karams.Arti 67
822 West 35-th St.
Amerikos Lietuvių Politiš vai. ryte iš svetainės p. LenVakar " D r a u g o " KedakciSt. ir Western Ave. Kaina
Ghicago.
Perkam, parduodam ir
ją aplankė p-nia O. SugahtieChieagoje areštuotas
H. kas Kliubas Humbold P a r k kart 3310 Evergreen Ave.
$15,500.00. Pinigais cash $6,- mainom namus, farmas taip
• STORAS IR PLATAS
privačiais automobiliais.
- * • * ^ g
rtė iš Springfield, 111. P-nia I Moran, 21 m., groserinis kler500.00.
gi ir visokius- biznius.
Bfcniava propertė, 2 augfičių mū
Darba, atliekam greitai,
•
Kviečia
Sugantienė yra įžymi Sprin£- kas iš South Haven, Mich.
5 kambarių mūrinis bungaf=^
rinis namas, plieno konstrukcija Sti
pigiai ir gerai.
Komitetas.
feldo veikėja ir " D r a u g o "
J e n a i jis vedė vieną moternų šildomai, moderniškas flatas ar- low karštu vandeniu šildomas.
Kreipkitės:
žuolu trimuota, jbudavota plumbing,
skaitytoja.
rį apsivogė, nuvyko į Great
Garadžius del 2 karų. Namas
glaziruoti porčiai užpakaly su 2 ka
Lakęs
ir susituokė su kita
riu mūriniu guradžium. IŠenokėjimai randasi arti 67-th St. ir Weslabai prieinam!.
tern Ave., Kaina $7,750.00.
pasisakydamas esąs turtingu.
UŽUOT UŽMOKĖTI,
Pusė cash jmokėti.
Su antra pačia keliaujant į
WALTER J. WHITE
PAŠOVĖ.
Kambarys ant randos ant
vakarus jis Chieagoj suimtas.
Lotai arti Šv. Kazimiero
pirmu lubų. Kas norite mel
2449 West 59-th St.
džiu kreiptis
Pasinaudok proga kol darj
Vienuolyno po 30x125 kaina
..
John Morris
įce-cream
DIDELIS BARGENAS.
1239 South. 50-th Ct.
$500.00 Duodame ant išmokė lyra laiko išsirinkti gerą
p a r l o r " savininkas, 3050 PePalaiminta prohibicija. Al[vietą del jryvenimo arti f
#
3 mūriniai storai ant 5 9-tos gatvės, jimo.
Cicero, Dl.
[arąuette ftrk ir šv. Ka
terson ave., pašovė Miss He- l>'oholikų skaičius
Chieagoje
plieninės lubos, Arcola šiluma, ran
KAUNO
MALT
EXTRACT
miero Vienuolino.
dasi augštos rųšies Lietuvių apieMes turime įvairių reziden
len Brown, 22 m.. Fletzer s t l i l ' C o ° k apskrity eina didyn.
KAS
NOPI
PASKOLINTI
linkėj. Labai prieinama kaina.
Tikrai Lietuvių Maltas
KAS KĄ NORI
cijų, hildingų, bizniavų lotų
$200 ant 5% ant 1 metų. fdelis
Miss Brown paimta ligoni
Pirkti narna, parduoti.
Vienas iš geriausiu, turtingas ir
Atsišaukite
geras
ir
atsakantis.
įainyti
ar budavoti
ant Western Ave. ir kitose
čystas su keturių uncu pakelis anėn, gi Morris areštuotas.
WALTER
J.
WHITE
Atsišaukite;
pynlais Europos.
Kreipkitės pas
vietose.
53G2 So. ' Maiplcwood Ave.
Kauno
Malt
yra
dėlto
Policija patyrė štai ką a2449 West 59th, Street'
geras kad yra išdirbamas geriau
Teief. Republie 8720
Norėdami pirkti matykite
Cliieago, 111.
pie tą įvyM :
sia patyrusių išdirbėjo. KALNO
Cliieagov 111.
BRIDGEPORTAS.
Z S
MiCHEyiiĖ&eo
KXTKACT. Netik kad geras ir
A. N. MASULIS & CO.
Miss Brown toj "aiskrimi63**ST*MMT
skanus, bet ir naudingas dcl
JLLf
fc7/TTC
MOTERIMS PRANEŠI
M
6641
So.
VVestern
Ave.
sveikatos,
jisai
gamina
sveikata
ir
n ė j tarnavo. Aną dieną ji
PAMATYK ŠI BARGENA
padaro apetitą. Taigi kiekvienas
MAS.
Apsaugam Insurinam viską
Labdarių
Sąjungos
5-tos
I
Tel. Republie 5550
nai atsisakė ilginus dirbti ir
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
RYTOJ.
Parsiduoda vilnonės gijos nėrini
Tel. Prospect 4345
^
kuopos susirinkimas
įvyks, NO MALT EJLTRACT.
ams visokių rųšiu. Kaina 4 uncijos
reikalavo galutino atlygini
Naujas 2 flatų mūrinis namas 6—
NEPAPRASTAS BARGE
30e. — 36 — 40c. Marškonės gijos 6 kambariai Stimu Šildoma, bufetas,
Perkant
reikalaukite
Kauno
sekmadieny 24 d. nigpiučio 2
mo.
Morris nenorojo užmo
del mezginiu ir siuviniu 1.000 jar
Malt &xtraet jcijrii krautuvinin
NAS
del gero savo vaiku ir sau kur yvalandą po pietų, Sv. Jurgio j kas neturi tai reikalauk tiesiog iš du 10c. 15c. I>abar jau laikas ru- ugniavietės, k n y g y n ė s Sepos. Viskas
kėti.
ra medžių ir kvietkų. kur yra
pintis apie šiltesnius apdarus. Mes aržiuolu trimuota. Lotas 37%xl25 Bungalow Marąuette Manor.
vietos.
iparap. mokyklos kamb. Visi'
vieta
daržovėms ir kiemas vai
j y ' turime
dideliame
pasirinkime. pėdos. Visi pagerinimai. Kaina $15,- 6 kamb. moderniškas mūrinis
Tuomet Miss Brcnvn jam
kams. Tėvai ir motinos, padarykiLithuanian Products Co.
Krautuvė atdara kasdiena ir sekma- 500. Cash $5,000. Balanca i š m o k ė s bungalow ir vienam karui ga
malonėkite astilankyti.
te savo vaikams ir sau linksmu
pareiškė, kad jinai kreipsis į
!-dieniais po pietų. Kreipkitės tuojaus:
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti
čiais.
radžius.
Kaina
$8,500
i
mokėt
3613 S. Halsted St. Chicago.
Valdyba.
už
romias niekados nesugryžta.
Frank Salimanavičius
policiją ir su šios pagelba iš$2,000.
Tuos
pačias pinigus Ką mokat už
Tel. Boulevard 7258
V7ALTER Į. WHITE
randa
{mokėsit i narna; trumpu
504
We**t
SS-rd
Street
C.
H.
LYONS
&
OO.
kolektuos užmokesni. Morris
laiku
pats
namas išsimokės. Aš
Chicago, 111.
5931
South
Kedzie
Ave.
2449
West
59-th
St.
turiu
didžiausiam
pasirinkime na
NORTH SIDE.
už tai ją pašovė.
Tel. Prospect 9163
mu ir lotu aplink i r . Kazimiero
Vienuolyną, kur yra puikiausia
Chicago, 111.
Chicagos Lietuviu kolonija, netoli
Marąuette Park Jmris bus A ienas
Liet.
Kat.
šv.
Kazimiero
Br.
TTK VIENA PROGA.
BUSIĄ DAILIOS, BET
iš
gražiausio Parku visam mieste.
Turi but parduotas šia savaitė 6
Taipgi
visus visokios rūšies biz
ir
Seserų
Draugijos
susirinki.
ir $25 į mėnesi nuperka 5 fiatų mūrinis namas 3—5 ir 3—G nius farmas
VĖSIOS DIENOS.
lotus mainom ant na
'kambariu namelį, elektra, van kambariai, vanos, elektra, ir kiti pa- mu visose Chicagos dalyse.
Lotas 50x125, gera vieta,
Ismainom prastesnius namus ant
Tel. Blvd. 9641
duo. Arti Archer ^atvekariu rankumai.
REIKALAUJU
geresnu namu kokioj tik vietoj
tik už $15,500.00, Cash $5,000, liku
Federalis oro biuras prane KLASTINGOS IMITACIJOS
linijos. (Jaradžius ir vištinv- sios randos išmokės. Kas pirmesnis, turite. Kaipo Lietuvis tai visados
j lietuviams patarnauja kogeriausia
cia.
ša, kad šiandie ir rytoj busią
Arkitekto Braižytojo
tas laimės.
VISUR.
Murtmo Ir bndavojimo namu
( draf tsman)
Pilnas daržas daržovių. Kai Kreipkitės prie jgaliotinio!
dailios dienos, bet vėsios.
GENERALIS
Patyrusiam,
lavintam braižytojui
Britanijos autoritetai ren
na $3,550. Pamatykite Mr.
pastovus užsiėmimas. Kreipkitės
DIDŽIAISIS BARGENAS BRIGH
Biuras nuspėja, kad atei gia klastinga piešiniu paroda
Killian.
sekančiu adresu:
TON P A R K E !
J. N. ZEWERT & CO.
nančią savaite ir gi nebusią Londone su tikslu kad perspeSkubus pardavimas 2—6 kamba
Atsilankykite pas mum- dttosu
5882 Archer Ave.
rius vėliausios mados naujas mūri
lietaus.
gera patarimą.
nis namas, sun parlor, aržuolo trlChicago,
UI.
jus Amerikonus ir kitus turi
3S32
So.
Halsted
Street
mingai, pirmas flatas su štimų ap
Kiek tame tiesos, įsitikinsi stus ir parodžius jiems skirtu
REAL ESTATE INVESTMENTS
1263 N. Paulina Str.
Chicago, 111.
šildomas,
cementuotas
beismontas,
2418 W. 3Iarquette Rd. (Or 67
Kamp. Mihvaukee Ave. Chicago
skalbynės, Jotas 30x125 ir kiti paranBlvd.)
(Arti Western Ave.) Į
me.
Home
mą tarpe tikrųjų veikalų ir
Tel. Off. HumboJdt 4830

CHICACO/E

l

PARDAVIMUI
NAMAI

PARDAVIMUI
NAMAI,

REAL ESTATE

ft

KAUNO

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Ū K GUDRUS!

PRANEŠIMA!,

1

f

MTfTAMJiTRBriliT

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

$750 CASH

REIKALINGA,

A. K A I R I S

I

CONTRACTORIS

M. E. ZALDOKAS

-ui

BUS f AŠVENTINTOS
NAUJOS KAPINES.
. *Vis; Šventųjų dieną, rūgs.
1, šįmet išpuola ir Darbo Die
na (Labor Day).
Tą dieną
šiaurinėj Chicagos daly bus
pašventintos naujos kataliki
škos Visų Šventųjų kapinės.
Šventinimo apeigas atliks
J o Emin. Kardinolas Mundelein.
Apeigos prasidės 9:30
rytą. Kapinėse bus laikomos
aukštosios Mišios.
(Kapinės randasi
Desplaines, 111.
Gatvekariais gali
ma privažiuoti: Mihvaukee
ave. gatvekariu ir motori
niais busais nuo Mihvaukee
ave., Lawrence ave ir Jefferson Park.
Arba Xorth\vestern
geležinkeliu ligi Desplaines sto
ties. Iš ten gi
busais ligi
kapinių.
l
Ohicagon atvyko Darbo se
kretorius Davis.

M56 Lowc Atomu*

Rea.

tiktai pląstingų kopijų. Ap- . » • *
gaulotojiai visur įsibriove i
visas šakas mokslo ir indus
trijos. Taip pat randasi ir dau
gybė apgaulingų
išdirbėju
Malavojime, dekaruojame,
" v y n u " kuriuos siūloma visu kalsimuojame
ir popieruoomenei. Bet skirtumas tarpo jame namus.
Padarome
originalo ir kopijos yra dide darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popielis. Triner's Bitter Vynas tuo ru ir stiklu ir 1.1.
jaus pagelbsti gi netikrasis
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
nepagelbsti bet dar kenkia.
Chicago, UI. TeL Yaida 7282
M r. George Scecina rašo mu
ms iš Linton, Ind., liepos 23:
" A š noriu išreikšti savo min Telefonas Canal 5395
tis apie Triner's Bitter Vyną.
Jis tikrai yra sveikatos gamin
Oeneralia Kontraktoriui,
tojas ir jos palaikytojas. Ma
statytojas ir senų namu
no žmona ir aš jaučiamas daug
taisytojas.
2319 West 24-th Street
geriau kaip mes pradėjome
Chicago, Dl.
vartoti Triner's Bitter Vvna
gi dabar nmsų visa šeimyna K —
lelefouas Canal 723S
ji vartoja". Ar nori išnaikin
ti uodus-ir mušęs? Pamėgink
Maliavojlmo Kontraktorttis
Triner's Fli-Gass! Jeigu tavo
DaŽŲ ir Poperos Krautuvė
vaistininkas neturi Triner's
2338 SO. LEAVTTT STR,
vaistu savo stock'e tai rašyk
tiesiai į Joseph Triner Compa- T e l e f o n a s Canal 0610
ny, Chicago, 111.

REIKALINGA

REAL E S T A T E
SALESMANAS
Nepaprasta proga lietuviui
vaikinui kuris moka Anglis
kai kalbėti. Geram vyrui mokėsu algą ir komisą.
Pašaukite
Mr. PAULSON
Tel. Republie 5600
Chicago, 111.

JOHN 6, MEZLAISKIS

PETRAS CIBULSKIS

PAIEŠKAU savo brolio Mateušo
Vareikos paeinančio iš Jujėnų kai
mo Panevėžio apskr*. Girdėjau pir
miau gyveno Clinton, Ind. Vėliaus
išvažiavęs } Ranton, Pa. Jis ar kas
kitas prašome atsišaukti
K A Z p f l E R A S VAREIKA
.
1522 Garfield Street
Gary, I n d . ,
f

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
BRIGHTON PARKE

Paminėjimo 10 M. Sukaktuvių Draugijos Gyvavimo
Su 10 puikiausių Dovanų
for Economical

PAMATYK

Nedėlioję, Rugpiučio August 24 d., 1924

' -

-B

r •

—°į"

Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas
Sales - Service -- Parts
• • • • • • » • • • > • • •

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

1
į

f

NORĖDAMI

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

Arba parsiduoda labai pigiai
galima pirkti su mažais pini
gaiš. 2 flatu mūrinis namas po
6x6 kambarius, elektra mau
dynės, aukštas beismentas, ga
radžius.
6 pagyvenimu medinis na
mas po 4 ir 6 kambarius, ne
toli šv. Jurgio bažnyčios.
4 pagyvenimu medinis na
mas, garadžius, 2 lotai prie
šalies. Tie visi namai gali bū
ti mainomi ant bile kokio biz
nio arba farmos. Platesniu ži
nių kreipkitės,

C. P. SUROMSKIS & GO.
3352 So. Halsted Street
Chicago. UI.
Telef. Blvd. 9641
MURO BUNGALOW

,

808 W. 35th S t Gbicago
Tel loulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. •

AR REIKALINGI TAU
PINIGAI?
Mes skoliname
ant . pirmų]
ĮmorgiČių.
Mes taip pat
Perkame ir Parduodame pirliuus morgičius po 1600.00 ir aug
inčiau.
Norint platesnių
lnformacijųj
[kreipkitės pas:

JUSTIN MACKIEVV1CH

MORTGAGE BROKER
IREAL ESTATE L0ANS
INSURANCE
2342 So. Leavitt Str.

E. J. H E N I F F
REAL ESTATE

Jei laiko neturi, pašauk:

Tel. Roosevelt 7791

I M 7CU/CDT P nn
Ji N. I t l f t n l & UU.
4377 Archer Ave.

.
•

5 kambariai.
naujas ir puikus,
platus lotas; puiki
vieta gyventi
Parsiduoda pigiai ir lengvais irtiokėjimais arba mainysiu ant namo
ar biznio.
Taipgi turiu ir daugiau geru na r?
mu, farmu Ur visokių bizniu parda
vimui pigiai ir mainimul. Pas manta
gausite teisinga ir greita patarnavi
4282 Archer Ave.
mą.
S. SLOXK6xi&
PARDAVIMUI
puiki
kampim
3
4
0
1
S. H a l s t e d Street 1
Grocernė ir Bučernė vietoje tiršta:
Antros
Lubos
apgyventoje lenkų ir čekų. Pui
Tel.
Yards
2242
kiausi visi nauji "fixtures", puikus
LOANS
Chicago, DL
storas, bet kada aš nemoku lenkų,
Čekų nei angų kalbos ir kaipo farGeneral
merys neapsipažines su bizniu tai
yra man persunku ir už tai parduo
siu pigiai. .
Su tos
Atsišaukite J Storą:
5200 S. Honore St.
kreipkitės

moka.

, 6711-19 So. Western Ave. R^ublic 5300
B

PARSIDUODA
medinis
namas
dviejų pagyvenimų po 5 ir 6 kam
barius. Parsiduoda nebrangiai. Pasi
naudokite gera i>roga. Visi Įtaisymai:
Elektros šviesą,
vanos, beismąntas
ir U.
Atsišaukite pas savininką ant ant
rų lubų:
1513 South 49 Avenue
Cicero, 111.

Tel. Proi^poct 8678

S. L. FABIONAS CO.

Netoli šv. Kazimiero Vie- {
Kas nesigarslna, to niekas
nuolyno, 2 flatų mūriniai nanežino.
mai po 6-6 kambarius. Sun
Advokatams ir daktarams, biznie parlpriai, pečiu, sarų šildomi.
riams ir veikėjams, perkantiems Ir Ice Boxes. Parsiduos
pigiai
parduodantiems, darbo ir darbininkų
greitam pirkėjui. Pasiskubin
jieškantiems —
— visiems "Drauge" garalptia apsi kite jei nori,šiuos barbenus.

Mc MANUS MOTOR SALES ,

Kiekvienas įžangos tikietas, geras ir dovanoms
Bus visokiu pramogų ir pasilinksminimu. Visus nuo
širdžiai kviečiame atsilankvti.
RENGIMO KOMITETAS.
-B -J

PIRMA

Pas

^

NAMAI IŠSIMAINO ANT

NEPAPRASTAS BARGE
NAS.

Transportation

fCHEVROLEt

Nekalto Prasidėjimo šv. M. P. Parap. Darže
v 44-tos gat. ir Fairfield Avenue
Pratfcžia 5 Aal. po pietų

5710 So. Kedzie Ave.
Chicago, Dl.

BIZNIS

Kaimo, EržVilko vai. Tauragės apskr.
Girdėjau, kad ji gyvenanti Chiea
goje. Prašome atsišaukti ar ji pati
ar kas žinote jos adresą, prašome
pranešti. Taipgi galite atsišaukti per
telefoną Lafayette 5250.
PETRONĖLĖ' URBLČTFE,
4424 So. Wasntenato Ave.

kumai tik už $18,500, Cash $4,500,
o likusiai lengviojms salyg-oms.
Kreipkitės prie jgraliotinio.
K. J. MACHILKAS
• 5«M South Troy Street
Tel. Prospeet 6920

E. J. HENIFF

P A I E Š K A I ' savo draugės Marijo
nos K a v o l y t ė s paeinančios iš Džiug-ų

Geriausias plumeris. darbą at
lieku gerai ir sąžiniškai.
THOMAS HIGGINS
2313 So. Oakley Ave
Chicago,

Gvardija Pirmos Div. Sv. Kazimiero Karai.

. t a * tipA 11 •

Puikus 6 kambariu mingalows puikioj lietuvių apielinkej. Karštu vandeniu šildo
ma, įbudavotos vanos, pedestal lavaratori.įos. Viskas mo
derniška. Išlygos jeigu nori
ma. Pamatvkite

IEŠKO

PLUMBING

Kengia

lmmmW

DIDETJS BARGENAS
3414 Parnell Ave.
3 flatu nmrinis namas, peeu
M A T R OHO
šildomas.
3--6-6 kamparai. EReikalinga švari, teisinga moteris
del generalio darbo krautuve. Vieta lectric Lights. Mažas namnkns
iš užpakalio. Kaina $12,000.
pastovi ir gera, alga nemaža.
Atsišaukite,
Oash $3,500. Kitus lengvais iš
J. OPPENHEIMER & CO. mokėjimais. Kreipkitės
Ashland Ave. ir 47-th St.
CAHILL BROS.
5501 So. Ashland Avenue
Tel. Prospect 0580

B8EE

1

Į

REIKAIilNOAK
rankinis jceeefis (kompozitorus) dar
bas nuolatos, užmok ėstis gera; gali
but unijos vyrus af6a> ne.
Kreipkitės
K. OF L. PRESS
47S« South Wood Street
V. Kuk; t ui ls
• Tel. Lafayctte 6298

BRIDGEPORT PAINT1NG
& HAROVVARE GO.

(Apgr.)

eumboldt SS98

INSURANCE
Contractor &
Builder -

rųšies reikalais
pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis.
5710 S. Kedrie Avenue
Chicago, UI.

Residencijos Tol.
Prospect 5101

Ofiso Tel.
Prospect 6778

Remkite
profesijonanemiuie tuos
tuos prot€

lot, biznierius kurie gamnaši dienrašti

"Drauge".

I

