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Valio, Mušu Jaunuoliai Vyciai-es, Suvažiavę į XII Seimą, Homestead, Pa.! Sveikiname Jus ir Linkime Kuogeriausio Pasisekimo!
BRITANIJA TURI ATŠAU
KTI PRIEŠKATALIKIŠKA
ĮSTATYMį
TUO TIKSLU DAUG DAR
BUOJASI KATALIKAI.
Nes tas įstatymas daro vien
gėdą imperijai.
LONDONAS, rugp. 23. —
Britanijos
katalikai
pagaliaus griežtai pradėjo reika
lauti, idant Anglijos
parla
mentas kuogreieiaus atšauktų
prieškatalikiakfi įstatymą, ku
ris Britanijos imperijai daro
daug gėdos, gi katalikams gy
ventojams daug skriaudos.
Nes tuo įstatymu katalikams
varžoma religinė laisvė. K u r
nėra anglikonų fanatikų, te
nai tas Įstatymas ignoruoja
mas ir prie jo neprisitaiko
ma.
Bet kur yra tų fanati
kų, ten policija įstatymą vy
kina.
Antai Škotijos mieste poli
cija, kaip apie tai jau buvo
pranešta,
uždraudė
katali
kams turėti procesiją miesto
gatvėmis. Del to, katalikams
padaryta daug nuoskaudos.
Pasipylė protestai, kurie pir
miausia atsiliepė parlamente.
Daugelis parlamento narių
iškėlė paklausimų
valdžiai.
Šiuokart valdžios
atstovai
mėgino išsisukinėti. Bet ar
timoj ateity
tas klausimas
formaliai bu s iškeltas biliaus
formoje.

ŽIOGAI MEKSIKOJE SU
STABDO TRAUKINIUS.

Kalėjimas jau buvo užrakįfįiš kanalų kįla .vandens garai S. V. PAKEIS KAS LINK
tas. P . įkištas dėlto į tignaprisiartinus planetai arčiau KINIJOS NUSISTATYMĄgesių tvartą. Antrą rytą -P.
saulės.
Polariniai plptai >( Marso Pekino pasiuntinybė gal bus "KULTŪRINGI" ATSITI įmestas kalėjimam (Tik prieš
KIMAI PRŪSŲ PUSĖJE. piet teatėjo vienas teisėjas i r
žemgaliai) sužlumba nuo sau
iškelta .ambasadom
neradęs
P . kaltu
paleido*
lės kaitros.
Taigi ten snie
K L A I P Ė D A . —Gan nema "Mem. Rundschau/' tai pra
AVĄSHINGTON, rugp. 23.
gai i r ledai leidžiasi.
Didžiausias kanalas šian — Čionai anujas amerikoniš lonus uždavinys teko bunti- nešdamas, išreiškia pageida
kas nusistatymas kas link Ki ninkų "Men. Rundsch.," kuo vimą, kad šitą atsitikimą in>
die apklotas garavimais.
Tečiaus ar Marsas apgy nijos bus formuluojamas, kuo met vienas jos skaitytojų, t ų t y r i n ė t į V o k i e č i ų g e l L k o n
ventas aktuali o įrodymo nė met gryž Amerikon pasiunti pirklys P . iš Bismarkės, pra- sulas. Gerai, kad imtų. Bet
nešė jai apie šitokį atsitikimą tikroji tokių atsitikimų prie
ra. Nežiūrint to, tikinut. jis nys Schurman iš Pekino.
Laikraš žastis tuo neliečiama.
Yra
Kalbama, pasiunt. Schur ties Prūsų sienų:
bus apgyventas, nes yra gy
P A R Y Ž I T S . rugp. 26. — mi įvairios rųšies keblumai. vybei sąlygos.
Hughes ir tis t. k. rašo: P . turi Prūsų Vokiečiuose daug profesiniu,
Tos sąlygos, man sekretoriui
Premieras Herriot parlamen-! Vokietija turi atmokėti galyPrezidentui Coolidge įduos pusėje (Kerškaliuose) pievų, kiršintojų, kurie, kaip ir mi
tai oras ir vanduo.
•
A r tam tikslui
te laimėjo pilną kova. Did l>e išlaidų.
kurias liepos 16 d. ėjo šienau nėtas atsitikimas rodo, eina
platų raportą
apie sąlygas ti. Vakarą grįždamas į Brio
žiuma atstovų nubalsavo pa bus galima iš jos išgauti rei
prieš klaipėdiečius visu niau
PREZIDENTAS KONFEKinijoje ir Tolimuose Rytuo niškių sienos perėjimo punk
kalingas sumas, kas gali pasitikėjimą jo valdžia.
riu įnirtimu.
Kad jie žudo
RUOJA SU DAWES.
Teeiaus dar senatas netarė; sakyti. Teoriniai planai grase.
, '4fB)flĮ| tą P . Prūsų muitinės valdi tuo savo žmoniškumą i— gai
galutino žodžio.
Kaip šian-;žiai sustatyti.
Bet nežinia
T a s raportas
daugiausia ninkui
rodė savo liudymę. la.
Tik Europa žinos, kaip
PLYMOl'TH, Vt„ rugp. 2fc
die, g*tl rytoj, senatas bal- kas bus juos vykinant praktipalies, kaip tenai vydoma su Valdininkas aštriai mėginda įvertinti tąją jų barabanija— Esantį atostogose Prezi
suos pasitikėjimo Klausimu,
kon.
tartis 1922 metais padaryta mas savo "klijentą" pamatė mą "kultūrą.''
dentą Coolidge
ap1ankė
l>e reparacijų
didelės išVVashingtone.
Žinovai tvirtina, kad franjo piniginėj 256 litus ir kelias
finansininkas
Davves,
ku
Kitas, nemažesnės svarbos, senas vokiečių
cuzų senatas taipat ratifi-; laidos reikalingos atlyginti ris yra kandidatu į vice-pre-1 klausimas,
tukstantmartai Suv. Valstybių
CHICAGO. — Anot fedekuos Londono konferencijos Kulno
krašto
industrinin- /identus iš republikonų parti- nusistatymas kas link savo kes ir tuoj nustebusiam pilie
įalio biuro, šiandie gražus očiui
pareiškė,,
kad
esąs
suim
kams, kuomet okupantai yi- jos.
išsprendimus.
pasiuntinybės Pekine.
r a s ; temperatūra kįla.
tas.
Nežiūrėdamas protestų
(Tuo remiantis, ekspertas a- sas laikas kontroliavo jų kaP i n u karo Rusija (Kinijo
,'a
valdininkas nuvedė P . į mui
merikonas Young iš New syklas ir dirbtuves ir darbus
je
turėjo tik pasiuntinybę.
CALIFORNUOJE
AR ŽINAI KAD
tinę ir čia ėmė jo pinigus,
Yorko jau ima
organizuoti vedė savo naudai okupantai
Bolševikų
valdžia
tą
pasiun
RINKIMAI.
Nationalis Komitetas Ame
esą P . prasikaltęs neleistinai
personalą vykinti
reparaci- jiems neatlygins.
tinybę iškėlė į ambasadą. Iš
kapitalą išveždamas.
(Mat, rican Socialists užgyre noTikimasi, kad tos ir kitos
nius planus.
,SAN FRANCISCO, r. 26. to visi nesmagumai.
Prūsuose veikia 1
Įstatymas,!I milineija Demokratiško sena
bus
Iš Berlyno irgi pareina op- kliūtys visgi gaių-gale
— jšiandie California (vyksta
Kitos valstybės Pekine tai
kad nėra galima pinigaj išsi toriaus Wheeler ant Vice
timistinių žinių. Hiandie, ar i nugalėtos ir taika tokiu ar ki pusmetiniai rinkimai: paren pat turi tik
pasiuntinybes.
vežti be leidimo). Po ilgų pirmininko taip vadinamos
rytoj Vokietijos Reichstagas ; tokiu būdu palaikoma,
kami kandidatai vienuolikta Dėlto, kuomet pasiuntiniams
" L a Folette" Partijos! Taip
balsuos tų planų klausimu.
Iš
Briukselio
pranešta, me kongresionaliame distrik- priseina koks bendras veiki ginčų P . paleido ir jis ėjo na
Antrą rvtą, grįžtant į į P a t n u t a r t a r e m t i b e n t k o k i
Kanclieris Marx įsitikinęs, ka4 belgų kariuomenė arti- te, kandid?;<;u į valstybės se mas, bolševikų ambasadorius mo.
pievas, valdininkas
žiauriu ! r ^ b l i k o n a kuris
prisidės
kad Reichstago atstovų did-1 miausiomis dienomis evakuos natorius, legislaturon ir lt.
tuomet skaitosi svetimų dip
rie
Foletto
A r ži
būdu
ant
P
.
užsipuolė,
už
tai,
P
*+
«
"
*
!
*
•
'
žiuma stovės jo pusėje.
i miestą Dortmunt ir apylinlomatų dekanu ir
jis užima
inai k a d
tabakas
kad turis dar tukstantmarkiu,
T"*®***
TYvkinant planus pramato-' kes.
pirmininko
rolę.
MOTERIS KANDIDATE
kurių pirmąją dieną valdinin ra geriausias pasauly taba
Štai
kame
tie
nesmagumai.
(GUBERNATORIUS.
kas cigaretams gi Helmar Tu*
Kad to išvengus, S. Valsty kas visai nebuvo lietęs. Da kiški cigaretai turi savije
bar P . vėl liko suimtas ir bu
100% grynai Turkiško Taba
DALLAS, Tex., ru#. 26^ bių valdžia savo pasiuntinyvo
norima
jį
tuoj
išgabenti
i
Primnrv Knl^vimiio^ TPVAS nC Pekine turi pakelti amhako? Tikrai pamėgsi jeigu pa

LIETUVOJE

Prem. Herriol Gavo
Pasitikėjimo

TIK DAR SENATAS NETAR6 ŽODŽIO

SAKO, EKSPERTU PLANAI BUS VYKDOMI RUGSĖJY
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Nieko Ypatinga Nesusekta ant Marso

VIENI ASTRONOMAI VIENAIP, KITI
KITAIP PASAKOJA

YvTLLIAM BAY, AYis., r. desnysis satelitas skrinda vi
26. — Planeta Marsas atėjo sai priešingon pusėn, ty. iš
ir nuėjo, gi vietos observato- •rytų į vakarus.
Vietomis javams ir
rijos vedėjai nieko nauja nep G r žiūroną abudu satelitu
savastims atlikti
patyrė.
* ** vos įžiūrimu.
Dėlto studi
nuostoliai.
Iš šios Yerkes observatori juoti jų sudėtį nebegalima.
jos mėginta susekti dar vie Tikima, abudu sudarytu iš ge
MEXICO CITY, rugp. 22.
ną Marso satelitą (mėnulį). ležies. Taipat spėjama, kad
— Kai-kurias Vera Cruz val
Tečiaus nevyko, nors tikima, jų giminangtunas su Marsu
stijos dalis ir išiligai Tehuankad trečiasis satelitas
turi bus panašus mūsų mėnulio
tepec pusiausalio šįmet privi
giminingumui su žeme.
so neapsakoma galybė žiogų. būti.
Du jo satelitu per miglas
Vietomis del žiogų trauki
Marsas apgyventas?
aiškiai
buvo
matomu.
Vie
niai negali važiuoti.
Žiogai
J U N G F R A U Observatorija,
daro didelių nuostolių javams nas jų didesnis, antras mažės
nis.
Abudu aplink Marsą Šveicarija, rugp. 25. — Čio
ir šiaip savastims.
skrindą neatokiai ir tokiu nai iš Marso observacijų ga
Vienoj Tehuantepec gele
patirta, kad planeta
greitumo, kad paroje dukart lutinai
žinkelio daly bėgiai per pen
aplink save turi atmosferą ir
aplekia planetą,
kias mailes apkloti žiogų, vie
Yerkes obsarvatorijos, pro kitas reikalingas protingų etomis ligi šešių pėdų aukštu
fesorius Frost pažymi, kad sybių gyvenimui sąlygas, pa
mo, taigi, didelėmis krūvomis.
Marsą studijuoti
nebeleido reiškia, prof. Schaer.
Lokomotyvos per tas žiogų
J i s tvirtina, jam pirmu kasudrumsta atmosfera.
Jis
krūvas
važiuojant
vartoja
vra nuomonės, kad Marsas i*tu pavykę patirti, kad Mar
verdantį aliejų, kurs lokomo
turi ir
vargiai
apgyventas.
Gali sas be atmosferos
tyvų priešaky liejamas dūdo
but tenai augalu, ir primityvių vandens.
mis. .Tuo būdu žiogai išsklai
gyvumų.
Bet apie protingas
Ant pjanetos
paviršiaus
domi ir dalis jų užmušama.
kokias nors esybes šiuokart! pastebėtos
dažnai plystanSituacija panaši kai-kad A- negali but kalbos.
Ičios šviesos, kai kad aplink
rizonoj, kuomet bėgiai užpus
j žemę žaibai.
Tų ekspliozijų
Geri
rezultatai.
tomi smiltimis, arba kalnuo
'arba žaibų nebegalima kitaip
tuose plotuose,
kur bėgius
F L A G S T A F F , Ariz., rugp. išaiškinti, kaip tik tuo,' kad
storai apkloja sniegas.
26. — Iš Lowell observatori- jei Marsas
apgyventas, tai
š i a n d i e tose Meksikos da- jos paskelbta, kad čia astro- gal marsiečiai paduoda že
lyse y r a dideli liet,ųs, gi lie nomai nuodugniai
studijayę mei bent kokių ženklų.
tingais laikais žiogai miria Marso paviršių, kuris per po
K a s link vandens ant Mar
dais veisiasi. K a i p tik pra rą naktų pilnai buvo aiškus. so, prof. /Schaer * definityviai
eina lietingas sezonas, tuo
Patirta, kad mažesnis Mar nustato šiuos faktus:
met žiogai natūraliu būdu iš so satelitas teka vakaruose
Marso kanalai
(perkasai)
nyksta.
ir skrinda rytų pusėn, gi di- aptraukti miglomis.
Reiškia

l n m a r > balsavimuose l e x a s <
^
^
Kaukėnus. P . norėjo telefo- mainysi ant Turkiško tabako.
sada lr n/,ai]
nu
susisiekti su Prūsų virši
valstybėje kandidatu į guber- ,
ambasado-,
(Apgr.)*
natorius iš demokratų parti nų.
ninkais, bet tas neleista. Ta-,
jos nominuota Mrs. Miriam
da P . prašė, kad į Kaukėnus
GALYBĖ PINIGU
A. Ferguson iš (Temple, bu
vežtu vežimu, nes P . yra ka P I N I G Ų KURSAS.
PAVOGTA.
vusio gubernatoriaus Fergu
ro invalidas ir vos gali paeison žmona.
Tai įvyko pirm vienerių lj - Bet Prūsų valdininkas ruBngpinČio 23 d., 1924 m.
Mrs. Ferguson eina prieš
metų ir tik šiandie paslaptis & M atrėžė: " J a u mes su taLietuvos 100 litu
$10.00
klano organizaciją.
iškelta viešumon, kuomet fe- vimi važiuosim, ilgaplauki!" Anglijos 1 stcrl sv
4.49
deraliams agentams pavyko Išlaikęs P. muitinėje nuo 2 Prancūzijos 100 frankų
5.42
PAKERIAI BANKRUTIJA. susekti įtariamą vagį.
iki i6 vai. valdininkai jį pėš- Belgijos 100 frankų
5.02
ve
Piifstronrho ®4 d ė nuo vienos muitinės Šveicarijos 100 frankų . . . . 18.73
Sakoma,
iš
TBENTON, N. J., m g . 26. b a n k ų . P h i l a ( M p h i ; j o s p i n i iki kitos, kol bene vidunaktį
Italijos 100 lirų
4.43
Wilson and Co. pakerių j - ^ gBminin;o
j s t a i g ą g a b e n . pusgyvis pasiekė Kaukėnus,
Čekoslovakijos 100 kronų . . . . 3.00
staiga pavesta teismo priėmė ta didelės sumos senųjų pini i
jui, taigi, bankrutija.
Teis gų su tikslu juos panaujinti.
mo priėmėjo reikalavo kredi
iiiiniiiiiiiiifiitiiiiiiiiiiHiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiintiiiiiiiniuiimi
Šalimais Pittsburgho pa
toriai.
vogta apie 500,000 dolerių.

ITALAS LAKŪNAS
IŠGELBĖTAS.

Suimtas kažkoksai Charles
Risdon, kurs negavęs nuo sa
vo sėbrų sau skiriamos da
lies. Dėlto, jis pradėjęs yiešai apie tai kalbėti.
Risdon suimtas mieste St.
Joseph, Mich. Tuo jaus apie
tai pranešta Chicagon ir ki
tur.

WA$HINGTON, rugp. 26.
— Pranešta, kad šiauriniam
Atlantiko vandenyne italas
lakūnas Locatelli
pagaliaus
surastas ir išgelbėtas. Išgel
bėta ir du jo draugu.
SUSEKfi BRAVARA
Lakūnui Locatelli sugedo
PO ŽEME.
aeroplanas skrindant jam su
amerikonais lakūnais iš Ledų
Arti Frankfort, 111., už ke
Žemės į Greenlandiją.
liolikos mailių į vakarus nuo
Chicago Heights,
susektas
. vVASHINGfTONj rugp. 26. jbravaras po žeme, kur ilgas
•— Valstybės departamentas' laikas daug tikrojo alaus bupaskelbe, jog liepos mėnesiu ^v 0 gaminama,
tik 4,569 asmenys Europoje
Netoli kelio matosi nesena
gavo konsulių vizas vykti A- trioba, už kurios nemaža barmerikon.
nė. Barnės apačioj po žeme
bravaras su nauj. įtaisymais.
N E W ORLEANS, rug. 26.'Iš to bravaro naktimis daug
I/ouisiana valstybėje siautė alaus buyo vežama
trokais
net Chicagon.
vėtrai 9 žmonės žuvo.

Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

PlNIGUS
ii

P

E R

DRAUGĄ

JJ

NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
čia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
G A I siunčia per didžiausi) Lietuvos
banką — UKI0 BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draitais ir telegrama.
"DRAUGAS," PUBU OO.,
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, UI
Ofiso Valandos; .Nuo 8 ryto iki 8 T. vai.
Sekmadieniais uždaryta.
IIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIHIlllllllllltllllllllllllllIIIUitltllllU4IIIUIim
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Antradienis, Jtugp. Ž£, 19Ž4
visur. Reikia nueiti į savo
VaidemarM Čarneckis,
sybeį prisiirs galo. Bet ] $ | Užsienio Eeikalų Ministeris miesto stotį nusipirkti tikie-LiETinrui.
*>
tą į Detroitą, lipti į vagoną, Fablished DaJly Exccpt SundajB
Kauna* Lietuva.
••
ip i vm
dalykas
nebaigta*
visiem*
lieOne Year
$6.00
-nmp
o toliau jau galvoti neberei
RINKIMAI ARTINASI.
Six Mouths
$3.00
Tautų Sąjungoje ateinantį tuviaim veiki* būtį pąąiryįu- Vflnaiu* reikalą svarstant
AT NEWS - S T A N M 2c. A OOPY
šiems, savo pasiryžimą grudy- Tautų Lygoj prašome Lietu kia. Privažiavus prie Detroi
mėnesį
bu*
svarstomas
Vil
Dar
neseniai
Lietuvos
ir
Amerikos
laisvamaniai
pra
g
DKAFGAS P U B U S H I N G CO., Ine.
ti ir reikalui iškilus reikia tą vos laikytis tvirtai teisybes. to konduktorius pasakys, kad
niaus
klausimas.
Nors
pasau
Chicago.
111.
kaituodami
šaukė
ir
"amžiną
atilsį"
savivaldybėms
rau
2334 So. Oakley A ve.,
Kol lenkų Lietuvai padary reikia liptį iš vagono laukan.
lio
didžiosios
valstybės
buvo
pasiryžimą
pakeisti
gyvu]
dojo.
Kitų
nepaiegdami
įtikinti,
jie
visomis
išgalėmis
ban
Tel. Roosevelt 77»1
kartą
bepamėginusios darbu, kuris neteisybę Lietu tos skraiudos neatitaisytos. Knr?
luiimiiiitiimiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiu dė bent save įtikinti, kad "juodieji klerikalai" ištikrųjų sa- jau
Detroite išlipus stotyje rei
L I E T U V O S V Y Č I U ! viva ldybes griauja. Nuo jų riksmo ir apsiklausyti nega- Vilniaus klausima užbaigti vai padarytą panaikintų, o negali būti taikos. Todėl pu
kia imti gatvekarį ' WoodV
'lejai, tartum žydų sinagoga (iškala) dega. Bet išnaudoję Lenkijos naudai, bet Lietuvių Europai suteiktų pagaliau tai sė miliono mūsų narių yra)
M
ward
, važiuoti
i
siauro
pasiryžę
teikti
visokią
pagal
SEIMAS
daug savo rėkiamosios energijos, mūsų "kantoriai" pa Tautos neperlaužiamas aiusis- kos.
dare trumpą pertrauką, kuri Lietuvoj visur priimta po tatymas privertė iš nauja da Katalikų Federacija, atsto bą Jūsų nurodymais. Mes ne (north) iki Owen Ave., čia
Šiandien Homesteade, Pa. įkarštos rugiapiutės.
lyke svarstyti. Yra pamato vaudama Amerikos lietuvių nurimsime ir nepavargsime, imti gatvąkarį "Clairmount"
vyksta XII iš eilės Lietuvos
"Juodieji klerikalai" susirinko Seiman ir "panaiki laukta kad šiuom atveju Vil katalikų visuomenei pasiuntė kol Vilnius nebus Lietuvos so- ir važiuoti iki Russell street.
Vyčių Organizacijos Seimas.
no" savivaldybes. Tik stebėtina, kad ir socialistai sku niaus reikalas bus rimčiau Lietuvon tokia telegramą:
stone.
^ * V | H ( Čia išlipus eiti vieną bloką iki
Jaunimas -- tai tautos at biai rengiasi rinkti atstovus į tas "panaikintas" savival
Amerikos Lietuvių Katali Carioni ir Westminster Ave.
eitis. Koks bus jaunimas, te-j dybes. Rinkimai įvyks po 4 savaičių, rugsėjo 19 ir 20 d.
ŠV. Jurgio par.ibažnyčios ad
kų Federacija
ekonominio
skurdo
mūsų
savivaldybės?
kia bus ir mūsų tautos atei
Albavičius, pirmininkas resas yra: 1313 Westminster
DELKO
KELTAS
TRUKŠMAS?
nas
sudarė
tas
sąlygas,
kad
savivaldybės
visuo
tis Amerikoje.
Ave.
^_
Bumšas, sekretorius.
Laisvamanių
pakelto
trukšmo
tikroji
prasme
ne
jų
menes
akyse
visai
neteko
autoriteto?
ir
t.
t
ir
t.
t.
Šiandien girdime balsų, ku
Greta su tuom Federacijos Jei kas atvaaiuoių ankščiau
noruose
savivaldybėms
padėti,
bet
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lupų tų, kurie naujai atvyk <j labai bijojo, kad bereformuojant savivaldybių įstatymus,
Circus Park.
Ir šiandien jųs, eidami į rinkimų kompaniją, ne- svarbą.
iš Lietuvos, gerai ne'apsipaži- nepaliestų jų saugių politikos pozicijų. Šitą laisvamanių
drįstat girtis, nes beveik visai neturit kuo,k ą jųs per OaKm'a tikėtis, kad visų ko Kas?
ne su čionykščio gyvenimo baimę p. Oksas "Ryte" šitaip aiškina:
"Kad dauguma iš dabar esančių savivaldybių ne
tuos 3 met. absoliučioje daugumoje būdami savival lonijų lietuviai sulyg išgalės Važiuoja į Federacijos Kon
sąlygomis ir aplinkybėmis
sistengė opiųjų plačiosios, visuomenės reikalų ten
dybėse nudirbot, kuo patarnavot ir pagelbėjot visuo pasirūpins savo plytelę Vil gresą tas, kas yra išrinktas
vien tik primų įspūdžių pa
niaus atgavimui pridėti, ar delegatu nuo skyriaus, nuo
kinti, tai tik todėl, kad jos netekdavo tiems reika
menei ir t. t.
gauti drįsta skelbti lietuvys
lams svarstyti laiko, nes dabartinių savivaldybių dau
Jųs ir Vė! tik šaukiat, kad ir šiuos rinkimus ga- tai protestuodami ir siųsda draugijos, nuo parapijos, nuo
tės merdėjimą išeivijoje. Gir
gumoje sėdėjo įvairaus plauko socialistai, kuriems
mi Lietuvon padrąsinimo žo Centralinių organizacijų.
lėtut laimėti.
di, lietuvių jaunuomene vis
žmonių ir pačios Lietuvos reikalai daug mažiau ru
Ne! Lietuvos visuomenė jau tiek nusimano, jog džių, ar atnaujindami sau Važiuoja tas, kam rupi mū
labaiu ir labiau nutolanti nuo
geriau tiki darbais negu žodžiais.
pi, negu jų partijų politikavimas.
kovos pasiryžimus,. ar parink sų visuomenės reikalai, kata
savo tautos ir skystanti ame
Todėl parodykit savo darbus, atskleiskit savo dami aukų Vilniaus yargstan- likų vienybe, Federacijos stipJuk tik prisiminkime nesenai keltą dideliausią
rikonizmo bangose.
darbų knygas.
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Be abejo, tiesos dalis yra
Jųs tylit! Jųs bijot tai padaryti, nes, tiesą sakant,!viešpatį Dievą siųsdami sa- Ko?
guojamą triukšmą, kai buvo svarstomi savivaldybių
tuose nusiskundimuose. Bet
neturit ir kuo pasirodyti savo darbais, jeigu neka!bė-| vo maldas organizuodami iš- Federacijos Kongresan dele
reformos reikalai.
tik dails.
sime apie uolius aktyvius liaudinjnkų ir socialdemo-^įi m i ngas bažnyčiose pamai- gatai važiuoja savo organiza
Jie, lyg tas žydas kryžiaus, labiausiai bijojo, kad
Amerikonej imo banga be akratų politikavimus.
nepajudintų savivaldybių sistemos, nes gali kartais
cijos stiprinti, moksleivių gel
das už Vilnių.
bejo užgauna ir mūsų jaunąją
Jus, rodos, jau patiems butų gėda veržtis j tas Tas daugiausia pasitarnaus bėti, katalikybės ginti, lietu
blogai atsiliepti į jų susuktus ten socialistinius lizdus.
kartą.
<,'«fį|]
pačias savivaldybes, nieko per 3 metus nenudirbus.' g ų Taut-aį ir mūsų numy vybės saugoti, Vilniaus at
Jiems visai nerūpėjo šis reikalas svarstyti iš esmės,
Arba ir vėl "Socialdemokratas" N. 31 (239) rąšo,jlėtam
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Vilniui, kas vįsas prie gauti, apšvietos kelti. .
kokių reikalavimų ir pagerinimų (net 9 viso išgalvo monės suras ir sunaudos, ko Draugijos, kurios dar nesu
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nenukentėtų, visai nežiūrėdami bendrų Lietuvos rei
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kios tik žmogaus jėgoms yra skubo išrinkti delegatų, pada
Pirmiausia, gerbiamieji socialdemokratai, pasi galimos, kad Vilnfaus laisvę rykite tai nors šį paskutinį
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sakykite, ką jųs per 3 metus savivaldybėse padarėte iškovojus.
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Atminkime visi, kad svar
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Ir toji viltis yra tai mušu
krašto pažangą, tečiau nemanykime, kad jie savo
KUOMET, KAIP, KUR, KAS besnio metuose reikalo neturi
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gerai
žino
juodų rankų jau dabar neties ir vėl pagrobti savival-l
stiprį ir skaitlinga Lietuvos
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j Kol ji dar gyvuoja ir auga^ / vieni užimtų savivaldybėse visas vietas ir kad tokių
XIV KONGRESĄ?
Detroitieciai, mūsų jauni
būdu galėtų uždėti savo surike ir žiaurų jungą pla
kol ji savo veikimą vis pla
PAŽADAI.
mas, mūsų moksleiviai, visa
čiajai Lietuvos visuomenei."
čiau užbrežia -- tol ne vie
Kuomi savivaldybių rinkimai baigsis — dabar sun Kuomet?
toje yra aimanavimai.
ku įspėti. Mūsų liaudis pažadus visgi dar mėgsta, nors Rugsėjo 1 dieną, Labor Day, išeivija ir Lietuva mūsų Tė
LAISVAMANIŲ NUOPELNAI,
Ne pesimizmo giesme mes
Nuopelnais laisvamaniai labai skubinasi pasigirti, j ir netiki jiems. Socialistams juk nieks nedraus nors auk bus prieš Kongresą Detroito vynė laukia skaitlingo šiemet
Kongreso.
gelbėsime tautybę, bet nenu Vienok netaisyti valsčių keliai, betvarkė raštinėse, biuro so kalnų žmonėms pažadėti. Prieš dabartinio Seimo rin
parapijų sujungtas išvažiavi
Juk mes dar gyvi.
ilstamu darbu ir pastangoms kratiškas elgęsis su žmonėmis ir įkiri partinė agitacija kimus (1923 m. balandy) Darbo Kuopų atstovas p. Vilū
mas, Bellc Isle Parke. Išva
fctiprinant Vyčius.
neina laisvamanių sveikaton, 3 metus vadovavusių Lietu nas
Mažeikiuose
pasakė
pavyzdingą
socia žiavimas bus nepaprastas. De
Chemikų Suvažiavimas.
". Šiandien Vykiai turi dau vos savivaldybėms. Dėlto dabar rinkimų agitacijoj laisva listinę prakalbą: jis išniekino "klerikalų" valdžią, kam ji
troite tokio didumo išvažiavi
ITHACA, N. Y. - Rugsėjo
giau 110 kuopų įvairiose lie- maniai nedrįsta praeities darbais girties, bet vėl jie pa net už 180 — 200-ost-rnarkių tedavusi žmonėms tik po
mas bus bene pirmą kartą. mėnesio 8-13 dienomis Cor•
beria iš gausybių rago šimtus visokių pažadų, kuriuos litą. Girdi, reikėję duoti už 10 markių po litą, tuomet
lovio kolonijose su apie 4,Be skaitlingų svečių, iš vi~ nell Universitete įvyks Ame
jau seniai žadėję, bet nedavę. Kodėl nedavė? Tai savaimi žmonės apie 20 kartų but buvę turtingesni. Kumečiams ši
so Detroito, didelis skaičius rikos Chemikų Draugijos su
000 narių. 4,000 jaunuolių "aišku": klerikalai dovanas nusinešė. Tad (jabar vykimės jo frazė labai patiko. Kas-gi nenori turtingesnis būti? Kad
Federacijos Kongreso delega važiavimas. Delegatų laukia
pilnų energijos -- tai yra pa
panašus pažadai yra kvaila nesąmonė — tai daugeliui kai
jėga, su kuria galima d a u g [ t u o s « š e l m a s » klerikalus, gal dar pavyks socialistinius py- miečių ir į galvą neateina. Praeities praktika įtikina, kad tų dalyvaus tenai, nes bus ma daugiau nei 1,000, ne tik
nuveikti.
< * ; - i ragus
nors
pusiau suvalgytas
jų pats
atimti....
Apie
laisvamanių
nuopelnusištas
p. Oksas teisin ir t uoliau laisvamani jos agentai eis minion ir vilios žmo rungtynės tarp Detroito ir Ohi iš Amerikos ir Kanados, bet
• Yra tad kuo pasidžiaugti. gai atsiliepia:
nės su panašiais pažadais, kuriems nelengva atsispirti. cagos Vyčių basebolininkų. ir iš Europos.
Yra kuom remti savo šviesią
»Daugybė žmonių dar nepaiegia šiandien atskirti pa Greta su* sportine programa
"Jau jie dabar tarp kitų savo "gudrybių" —
Sukako 10 Metų.
viltį į mūsų tautos ateiti.
žadų nuo galimybių tuos pažadus įvykinti. Tikslus poli bus daug kitokių paįvairini
"Lietuvos Žiniose" N. 171 rašo:
' Su džiaugsmu tad sveikina
"Visos pažangiosios inteligentijos pareiga pada tinis žmonių susipratimas pakils tik beaugant liaudies švie mų. Tad apsimoka važiuoti Panamos kanalui sukako 10
me mūsų jaunuolius suvažia
ryti visa, kas jai galima, kad šie rinkimai butų laimė timui. Tad kuodaugiausia mokyklų ir kuodaugiausia ga Detroitan rūgs. X d., nors metų. Per tą laiką kanalas
vusius Homesteade ir linki
ti pažangiųjų partijų -- mūsų liaudies draugų ir de- limybių mūsų bjednuomenej mokytįes ir šviesties. Vienais Fed. Kongresas prasidės rūgs.] praleido 28,100 laivu. Iš tų
me jiems sėkmingai atlikti
įstatymais, kad ir geriausiais, tvarkos ir gerovės neištobu 2 dieną 10 vai. iš ryto Iv. buvo 2,500 valdžios laivai. Ki
mokratingų savo nusistatymuose".
svarbius Seimo uždavinius.
I tai mes galime atsakyti, kad pereitus savival linsi. Tad reikia prirengti kuodaugiausia šviesių ir sąžinin Jurgio par. bažnyčioje pa ti komerciniai laivai prekių
pergabeno 111,000,000 tonų.
Z Tegul kilnus Vyčių obalsis
dybių rinkimus jus "pažangieji" esate laimėję ir ab- gų piliečių, pasiryžusių įstatymus vykinti ir pildyti. Kai [maldomis.
"Dievui ir Tėvynei'* lydi Sei % soliučioje daugumoje iki šiai dienai ten esate.
[Jie užmokėjo už patarnavi
piliečiai bus išmintingesni, tai ir valdžią tobulesnę sut- Kaip?
Į Detroitą kelias tiesus iš mą $100,000,000.
mo darbus, iš kurių laukiame
K. P.
Todėl pasakykite, kas privedė prie moralinio ir'vers.
J—Ulfg
daug gražių vaisių!
G. Petrov'as. sunaudoti savo gabumų. Dauguma įmo še Elju Berritas. - A&, kalvis, norįu pa miršti, nors mintimis nutolti nuo jos. Di knygeles, skaitydavo ištraukas iš savo
nių nemokyti 'arba menkai mokyti. Čia sakyti, kaip geriau nukalus pageidauja dele čia yra darbo žmogui pagunda - sinu knygų. Jis karštai Kalbėjo:
- Aš savo gyvenime mačiau ir liau
panašiai yra, kaip dideliame dvare. Dva mą, teisingą, džiaugsmingą gyvenjnuj- klė. Saugokitės josi Toks gydytojas nuo
ras didelis, išlaidų begalės, reikia daug Reikia perdirbinėti save. Laimė pati neat l jūsų reikalų ir vargo niekados neišgydys. dyje tarp darbininkų ir mokslininkų pa
•
j
Tamsiame miške butelis nepagelbės. saulyje tarp profesorių, dailininkų, rašy
darbininkų, o pelnas imama ne iš viso eis, nenutups iš padebesų. Laimė - nepa
ūkio. Miškai nenaudojami, pievos apleis prastas paukštis. J i nemėgsta tamsaus ir Reikia vado. Kad išeiti iš tamsaus miško tojų tiek gabių ir protingų žmonių, kurie
(Vertė kun. F. Sruoginis)'.
tos, neariamos ir nesėjamos, sodas neap* purvino mūsų gyvenimo. J i gyvena skais- ir vargingo mūsų gyvenimo taip pat rei žuyo, uįmušė savo talentą sėdėdami prie
(Tąsa)
dirbamas. Čia, žinoma, galo su galu ne- čiose ir švariose viršūnėse. Kas nori ją f kalingas vadas, bet ne smuklininkas, o ki- butelio, kad net mane baimė ima žiūrint
Žmogus, tai žvakė - savokojo Elju sudursi. Visų išlaidų nepadengsi. Visur matyti, girdėti jos stabėtiną dainą, tasai tas žmogus. Žmogus ne su stikleliu ranko- į degtinę ir Vyną. Jeigu matytume, kad
Berritas. - Užbrauk degtuką, uždegk bus stoka ir nedateklius. Reikia leisti į privalo pats pasikelti į aukštą ir švarią Į je, bet su protinga, gera knyga, su išmin kas nors aplieja kuporosu arba sieros
tingu žodžiu lupose, su trokštančia meilės rūgštimi brangią materiją, mes sušuktužvakę ir ji ilgai švies, degs lygia ir aiškia darbą visą ūkio m'ašiną, leisti apyvarton gyvenimo viršūnę. —
šviesa. Jeigu nebus degtukų, žvakės gu visą ukį.Taip ir šalyje. Nemokyta arba
Toliau Beįeitas kalbėjo, fcaip žmogus, ir tiesos Širdžia. Branginkite krauju ir
- Ką tų darai f sustok!
lės be naudos, pačios nepradės šviesti.
silpnai mokyta liaudis <-- tai negyvas ka jeigu norės, gali mokytis, tobulintis be prakaitu sunkiai jūsų uždirbtą skatiką.
Taip lygiai, kiekvieną kartą, kada a 8
- Pamėginsiu aš tapti degtuku - nu pitalas, guli nejudinamas. Kainuoja jis dirbdamas patį paprasčiausią ir juodžiau Keaukokite jį Malokui, nemeskite į storą
sprendė Elju Berritas. — Kad ir daug ko daug, o nuošimčių neduoete. Šalies tur sią darbą. Jis nužemintai, be jokio pasi ąnąnklininko piniginę. Taupykite tuos ' matau, kad kas -- nors pila į save degti
nepadarysiu, didelės ugnies nesukursiu, tai neauga.
gyrimo pasakojo apie savo kūdikystės ir skątįkns protui šviesti, rinkite juos va nę, noriu šaukti:
bet keletą žvakučių gal įstengsiu uždeg
- Delko tu tai darai? Sustok! Nepilb
~ Tapsiu liaudies "bankininku**, a- jaunystės svajones kovoti su baisiuoju dui samdyti, kad jis išvestų jus iš tam
ti*. tidengsiu "nrainymo" krautuvę, - tarė su Siaubūnu, gyvenimo ir piktybe kaip jis saus gyveninio. Kįįįkvieną atsekamą ska į save nuocĮų.
tiką išleiskite degtukui įgyti jūsų galvai
Tečiau prieš baisųjį žmonijos prie
Mokslininkas - kalvis norėjo išjudin Elju Benitas. - Ką pereitais amžiais, gi* ruošėsi prie tos kovos.
- Eikite į kovą su Siaubūnu! Ruoški ir jūsų širdžiai. Gerkite ne vfną, ne deg šą, prieš alkoholio nuodus, lygiai Uaip
ti apsnūdusią liaudį: darbininkus, ūkinin | lųs protai sugalvojo aukšto ir šviesaus,
tinę ir alų, kurie temdo jūsų pretą ir prieš mirtį visi yra silpni ir bejėgiai:
kus, savo brolius amatninkus.
ką švento turėjo kilnios sielos ir ką pat* tės žygin! -~ Šaukė ji& savo skaitytojus.
- Prį&igamjnjrite atsargai Šovinių, sielą, bet gyvąjį. vandenį tikrosios švie. turtingas ir vargšas, išminčius ir tamsuo
- Didelianj visuomeniniam darbui, sužinojau besimokindamas, tai aš leisiu
tinkamam vispusiškam sutvarkymui ša apyvarton, pasistengsiu tai padaryti prisirinkite šviesos, šviesos proto ir dar SQS. Tik toka vanduo nuplaus purvą mū lis, kaimietU ir valstybės vadovas. Sau
daugiau šviesos širdies. Nemėgsta, neap sų funkaus, retai prašvintančio gyvenimo, gokitės šito baisaus smauglio Žalio.k) 2allies gyvenimo trūksta reikalingų žmonių- žmonių turtu.
Elju Berritas pradėjo rašyti įtraip* kenčia Siaubūnas šviesos. Bėgą ^įuo j(įs. jis išneš jus į platų ir šviesų gyve- čio. Kas ištiesė janį nors galą piisto, tą
veiklių ir tinkamų darbininkų, - mąstė
- Sunkus, m u s ų , ^ r b ^ m » ^ , ^ g v w r
į lengvai gali. visą į savo gerklę įtraukti.
Elju Berritas. - O taip, aišku, dėlto yra, nius. Skaitytojus jis turėjo omenyje i i
»in*as ~ \rašė jis s į į Į į : kįijjtohv «* \ Kag&fi
v ^ m o m ų ^ 'Tolyn nuo-jo!\Net)saugokitės pažvelgti
kad didėiiausia žmonių dalis suvis nepri liaudies tarpo.
tifpg^lP*!^
liaakydaye
iii - .
sideda jSrie gyvenimo tvarkymo, bet
i ^ ^ ^ ^ -^Į^ jųs,
_ ^ ^brangus
^ ^ _ ^ ^ broliai,
^ ^ ^ ^ ^ sunkaus
^ ^ ^ ^ ^ ^4§?
^ _7 »*tj&W .stįą$a,įT#c|į
K
negali prisidėti, netinka darbui, nemoka Į bo žmonės; kreipiu aš savo žodžius, - ra- naštą. Kartais "norisi aors lą^kąnai ja^ ui- tas prakalbas aį>įe~ blaivybe., dabindavo
(Bus daugiau)
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Į LIETUVIAI AMERIKOJE j

Mėnesiniame
susirinkime
ADVOKATAT
ATŠAUKIMAS.'
kurs įvyko 10 d. rugp., ta
•
m
po įgaliotos sekančios atsto
Paskelbta laikraščiuose, kad
ypač sąjungietes juda.
vės į Moterų Sąjungos 10
Giedrininkų - moksleivių sei
- r — - '
ADVOKATAS
geimą
Chicago
je:
Ona
BrazuNors čia sąjungietės turi
mas šįmet įvyks rugsėjo 5 ir
Vietinės UiadrininJni kp. daug priešų, kurie visokias kė, Ona Sležaitė ir Marijona j 6 d. Cicero, 111.
7 South Dearborn Street
susirinkimas įvyks ateinantį budais kliudo, bet sąjungietes Slajukauskaite,
Atsiprašome!
G iedrininkų
ROOM UIS TRIBUITS BL1>€.
nieko
sau
iŠ
tuo
nedaro,
dir
Taipgi
išrinktos
atstovės
į
Telefonae Randolph S261
trečiadienį rugp. 27 d. Visi
seimas neįvyks pažymėtose
|Vak*rais: 3151 Weet 22 St.
moksleiviai,
kurie lankote ba sau visos kiek tiek gali. apsk. seimą: The Nat. Council dienose.
liepos 6 surengė bizniavę oi' Catliolic Women Grand Ra
f
aukštesnę mokyklą, arba ku
Praeitų metų seimas nenu
rie šitą pavasarį pabaigėte pikniką. Rengimo komisijoj pids, Micb. Jomis yra: Mag tarė šįmet laikyti seimą. Ci
S. W. B A N E S
0^M\
buvo
ponia
Magdelena
GedrieA D V O K A T A S
dalena Gedrienė ir Marijona cero, 111., ir nebuvo nei pra
pradinę, ir manote šį rudenį
W 1 . MOTOM Btreet
stoti į aukštesnę mokyklą, e- nė, gaspadoriu, p-nia K. De- •Paura, kufių laukiame grįž nešta, nei susitarta su Cicero
Room t 0 4 — TeL R*ndolph atOO
dynienė
ir
M.
Medelinskienė
VaL. Muo t ryto iki ft po plet«
tant.
sate kviečiami susirinkimam
giedrininkais kaslink seįmo
UOS So. Halsted Str.
pagelbininkės. Piknikas pasi
Korespondentė.
Telef. Tardą 1015
••
'
rengimo. Dabar pranešus, ke
i
Parapijos baaaras prasidės sekė*. Pelno liko.
liomis dienomis negalima kaip
•'
Liepos
18,
19,
20,
21
d.
įateinantį sekmadienį. Bazaj reikia surengti seimo.
parapijinis
bazaras,
ras tęsis per visą
rugsėjo vyko
Chicagos Apskr. Giedrinin.
kur,
kaip
ir
visados
sąjungie
mėnesį, po 3 vakarus savai
kaj, del daugelio priežasčių
A D V O K A T A S
A
L
R
K
tes
prisideda,
taip
ir
dabatf
'
Federacijos
6Metropolitan statė Banko Kame
tėje t. y. sekmadieniais, tre
tarėsi šįmet rengti seimų atas skyrius laikė susirinkime
N.
Tol.
čiadieniais ir šeštadieniais. savo darbu prisidėjo.
pie Kalėdas arba Naujus Me
"Rūkymas Turkiško Tabako įvertin
Didžiausią
darbą atliko rugpiučio 18 d. Pabaigus sky tus. Dar nenutarta seimui nei
Visos draugijos dalyvauja batas po visą pasaulį. Tą sakau delto^
/ I ' ."Ii
ą •
ipi
> f
riaus
reikalus,
padaryta
įne
Telef.
Genimi
4411
kad apkeliavau žemę ir mačiau dai
zare. Pasekmės pramatomos poni Kastancija Didynienė,
laikas, nei vieta.
lius Turkiškus lapus, kokie vartoja
poni Magdelena Gedrienė ir šimai j A. L. R. K. Federaci
kuogeriausios.
Kun. A. Linkus.
mi dirbant HELMAĖ8, rūkant dau
p-ni Marijoną Medelinskienė:- jos kongrese kuris įvyksta
ADVOKATAS
gelio
žmonių".
rugsėjo
2-,
3
,
.
4
d.
Detroit,
127
lf.
Dearborn Street
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Šv. Antano parapijos moky Užtai didžiausia pagarba pri
Vąland.: nuo I Iki 8:10
Mieli.
Nedėliomis
9 iki 12
kla prasidės rugsėjo 2 d., guli jom. Sąjungietes vienos
Turkiškas Tabakas garsus per Šimt
R«rtd.: « U 3 8o. Halsted Str.
tuoj po **Labor D a y ' \ Visi tiek pelno padarė, kiek kitos {nešimai.
mečius del savo grynumo, minkštu
Telef. Boulevard 1310
Chicago.
visos
draugystės
drauge.
Lai
mo, saldumo ir skanumo. JTELMARS
1) Kad Federacijos Kon
Vaikai, kurie nori pradėti
daromi iš gryno Turkiško Tabako.
lankyti parapijinę mokyklą, gyvuoja Moterų Sąjungos 42 gresas kreiptų daugiaus <loT V A R K A
HELMAUS supažindins Jumis su
< * ' — * «nės į pašalpinė8 draugijas, su
turi
užsiregistruoti
atei kuopa!
smagumu rūkymo Turkiško Tabako
Rugpiučio 3 d. sąjungietėh vienijant jas labiau su centru
nantį ketvirtadienį, seserų na
Rugsėjo' mėnesiui.
cigaretų formoje.
LIETUVIS ADVOKATAS
;
2221 W. 22-nd St. arti Leavitt St.
me, ant 49 Ct., skersai 5v, turėjo išvažiavimą su savo ir tarpusaviuose santykiuose.
KUN. P. ANDZIULIS:
Telefonas Ganai 2563
šeimynomis. Dalyvavo apie
Antano bažnyčios.
2) Kad Kongresas išrinkta
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. SeKEiLMABS
yra
absoliutiškai
gryni
Nuo 31 rugpiučio iki 6
rodoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki I
Giedrini nkas. šimtas asmenų. Gaspadinė bu komisija, kurį sustatytų paša)
ir jpekiuoti į kartono skrynutes, kad
v. Vedą visokias bylas visuose
vo pon iStanislova Gugalu- pinėnis draugijoms statutą, rugsėjo - Indiana Harbor,
teismuose.
Egzaminuoja Abstrak
nehižtų j r užlaikytų gamtos skanų
tus
ir
padirba
visokius Doku
nienė; pagelbininkės M. Pau kaipo priedų prie Federacijos Ind.
Turkišką kvepėjimą.
mentus, perkant
arba parduo
dant
Lotua.
Namus,
Farmas ir
Nuo 7 iki 13 rugsėjo ra, K. Dedynienė, M. Medelin konstitucijos. Konstitucijų su
Bimius. Skolina Pinigus ant pir
mo mortleiauf lenfvouiia islygoskienė ir Magdalena Gedrienė prekių pasiųsti visoms draugi Gary, Ind. <
mia
Kaip
kiti,
taip
fr
jus
džiaugNuo
15
iki
21
rugsėjo
mūsų
kuopos
pirmininkė.
Visi
Ketai kada tenka patėmyti
joms, prigulinčioms prie Fe
ĮSheboygan, Wis.
buvo
užganėdinti.
Mūsų
kuo
•« vm
, sites permainą j Turkllku*
"Drauge*' korespondencija ih
deracijos.
BALYS F. MASTAUSKAS
Nuo 22 iki 28 rugsėjo Grand Rapids. Iš to kai-kas pos vadas k u n . A . Dexnis ir
3) Kad centro valdyba ant
A D V O K A T A S
Buveo
Lietuvos Atatovybėa Vegali manyti, kad Grand Ra- gi buvo atsilankęs išvažiavi popieros laiškams dėtų ne tik Milwaukee, Wis.
Gamintojai augdčiausios
ntione
Patarėjo.
i
ruSiee TurkiSkų ir EgyptiSkų
pids žmonės mažai teveikia Į me. Po visu pasilinksmini- raštininko antrašų, bet viso* KUK. I. ČESAITIS;
litan State Banko Kame
ciparetų pasauly.
» i l Weo« SJnd Street
Bet ižtikrųjų taip nėra. čia' mų visi laimingai sugryžo na valdybos, ypatingai iždinin
Nuo 8 iki 14 rugsėjo i
ko, kad pinigai but galima sių St. Louis, Mo. BOXESpf lūoi-20
D A K T A R A I ;
Nuo 15 iki 21 rugsėjo sti jo vardu ir antrašu rašti
ninkui. Taip pat ir skelbiant Racine, Wis.
F Telefonas Boulevard 1
A D V O K A T A S
Pastaba. Pastcbiama,
sekretoriatų lakiraščiuose.
11 8. La Salle st. Room 2001
kad kun. jVlisijonieriai
GYDYTOJAS IR CHIRCRGA8
Į Federacijos Kongresų at
TeL Randolph 1034 VaL n o o t - a
ra
4*08 SO. ASHXAND AVENUE
VAKARAIS:
4442 So. VVestern A ve.
atvykę iš Lietuvos dar
stovauti 6 skyriui išrinktas
Chicago, III.
H
K
Halated
s t Tel. Btrd. fTTS
Telef. LaCaycUe 4146
Vai.: » ryto Iki 12 piet: 1 po
buosis
Amerikoje
dar
v.
v
apart
PanedeBo Ir
A. Žali'aduonis.
piet iki S po piet, ft;M vak. Iki
Pėtnyčios
h'Ą
tik iki birželio mėn.
9:30 vak.
P. S. Sis įnešimas liečia tai,
1925 metų. Tuo būdu j
kad narys išvažiuodamas j ki
Tel. Boulevard 0537
Šiu. metų misijų turas]
tų miestų ir prigulėjęs prie
Gydytojas, Ghimr^as. Obs
yra paskutinis.
tetrikas i r Specijalistas || draugijos, kuri mokų į Fede
Elektroterapas.
• !>•• • mI
A D V O K A T A S
^i
racijų, kitam mieste galėtų
IfilMA TOKSILŪB —
l>ersikelti į draugija prie Fe $45.50.
D—n« -n-'aiMi
Didmiesty j :
i
1707 W. 47-th 6L
deracijos prigulinčių be istoAnt. Kamžlytis (Šv. Myko
29 South La Salle Street
Valandos nuo 8 iki 12 diena, nuo
ijmo
ir
iš
pirmos
dienos
būti
• iki 8 vaj. vak. NedėHomia nuo
lo Parap. Oiicago) $30.00.
8 iki 2 vai. po pietų.
Telefonas Central 6*90
m*
(akanate t*iiy*>
pilnu nariu.
Motei ų Sąjunga 41 kuo^i
ilapumo pu*l*J« t» om tam tlkr«mia mok*.
Raštininkas.
Vakarais 3223 8. Halsted S t
Mik—ite pri«oion*mt« b«( valatala
BrigJiton Mass. $25.00.
mrtosiMM a*tr%itaa flrdtjtras. ..
Telefonas Yards 4081
Telefonas Seeley 7458
1
• viMklaa H«M p«Mkml»sftf. Ir j«i
N.
N.
$25.00.
J.
Badžis
$3.QU.
jlonaiciai,
p.
Žilienė,
p.
Žilie
jra nlkalae Sare operactje*
'
pataraavUna UUtia mv% AUKOS ŠVENTO KAZIMIE |
-N. N. Baltimore, Md. $15.00' ne, M. Grišiene.
Po $1.00: J. ^aui^ą, M.
RO
VIENUOLYNUI
1411%. 50 Ave. Cicero. UI.
Baleckis, V. Grineila, J. %o>
P. Jereckieiiė
(CJiicago)
Gydo specialiai visokia* vjru tr
Aukos liepos mėnesyje:
Ottmm*
sudaryta*:
kas«l«ę
no*
f
va*
SMULKM4NĖS.
moterų lytiškas Ugaą .
S* put Iki t vai.
$15.00.
Šv. Kazimiero parapiįonys ruglis, J. Spudvilas, J^ Ha2401 Madlsom Street
MaMHomla tr
Vyčių 17 kuopa So. Bos ir kleb. iš "YVoreester $869.25. dzis, J. Vaikevičįus,
Kamp. W e s t e m Ave. — Chicago
Visu
Šventu
Mokyklos
Va
Valandos: 2 " 4 po pietų 7—t vak.
ton, Mass. $10.00.
p.Užmeckis
(Philadelpjila,
>fi«o Tel. Boulevard H S S
Dr-ja
N.
P.
P.
Šv.
iš
Brighkaro išeinąs $116.00.
3=
ResfcL Tel. Drrxel 9191
Pa.) $100.00.
j N. N. Baltimore, Md. $10.00 ton Parkf Ckicago $200.00.
Tel. Boulevard 2180
*
Šv. Jurgio Dr-ja iš Šv. Jur
Šv. Prancišk. Seraf. Dr-ja
Baltimore, Md. N. N. $20.
Indiana Harbor
r
gio Farap. Chicago $100.00.
Dr. A. J. KARALIUS
(Dievo Apveizdos Par.)$12.00' Rož. Moterų Dr-ja $25.00.
šv. Kazimiero Seserys.
RUSAS GYDYTOJAS EB
Šv.
Antano
Draugija
iš
Die
Lietuvis Gydytojas
CHIRURGAS
Po $5.00: 81 kuopa S. L.
SB '.'JI. 4* 'W' » , Baž. surinkta $24.50.
•pmtalfstM Moterišku. Yyrlik«
vo
Apvaizdos
PaTap.
$30.00.
3303 South Morgan Street
Valką ir riau chrouJikų ligų.
R. K. A. Konvood, Mass., P. Šv. Pranciškaus Dr-ja $10.00]
Chicago, III.
Dr. Chirojiractor k
Kewanee
lietuviu
aukos
'
••<
Buinauskas
\V*ukegau,
III.
Ofisas 3 1 0 3 S. Halstsd St
Akuserka
«
Į
m II i m n n » « » « » » « » » n » n
Chicago:
p.
Brukteniene,
ANIELĖ
KAUSHILLAS
Kampas 31st Str.
G u d r u s T e i s ė j a s Išgel
f
Gydau be vaistų ir be pperąctių,
Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vafc. Ned.
Kreivos Akis Ištaisomos S. Petkienė, A. Petkus, M.
visokias
ligas
vyrų,
motarų
ir
"Vai«
L
a
w
y
e
r
Ir Sventadteniaia 10—12 d.
bėjo Š e i m y n ą .
SMkas, J. Zalengėuas.
kų.
Kurie sergate kreipkitės, o
U E T C V I 8 ADVOKATAS
G ydyto} ai fr Chirurgas
rasite
pagelbą.
patartinas
dovanai.
Dieo.:
D. 614—51 ft—127 W. Destf.
P. Vaičekauskas (Cliicago Namų svininkas užganėdintas«
born St. TeL Randolpti §5gft .ftaaft
Valandos
nuo
X
ikt
9
vakare.
4 6 9 1 8. Ashland Ave.
Vakarais
lOflT Indiana Ava*
Visi linksmi!
Tel. Yards 4951
Illinois) $2.00,
Roeeiaad •
TeL Pnlliaai ftt77
X"A. S 8>*ua u r r l
9252 So. Halsted St.
•
Į
mmmn • • • • • • •
Tttla lenkti šeimyna New Yorke
Po $1.00: J.Baltikauskis, p.
Valandos;
,
1i*OTH
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
• • • « oflas po aomertn
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo
Nuo 10 iki 12 piet
Lietuvis Specialistas
iš namų. Principialiais liudininkais
Nuo 2 iki 3 po piet
Tel. Ganai 2655 , ' ^
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi,
11^
~~~
^^H
.
Akiniai
$5
ir'augščiau
O. į P A N S l t l K *
Nuo 7 iki 9 vakare.
kad
jie
nuolatos
yra
erzinami
ver
SPECIJALISTAS
fotografas
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1.1
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
Jei norite, kad biznis
PAJISIBNik STUDIO
,
MfcMf, Motam Ir Vyrų Ligų
mynos apartamente. Kaimynai ti
3333
South
Halsted
St.
•
•
o
i
s.
Hak4ad
.
St.,
chioago.
I
T a i : ryto nuo 10—12 nuo s—I
Kvietkos visokiom pra
krino, kad jie negali net naktimis
Tohunas uetįaro skirtumo
Po pietų: nuo
T—S «•
rakar*
sektųsi, garsitrkites die
mogom.
miegoti
dėlei
to
kūdikių
verksmo
ir
Saukiamas,
važiuoja i T^aas
Nedėilomia: 10 Iki 11.
Tel. Boulevard 36a«
miesto dalis.
^ ^
todėl -peašę namų savininko iivaryti
EfcANK JINDRIOH, Jr.
Telefoaas Miduay S9S9
Į.ąj
,itįim»*Bm*mtii
ujimu
m J nrašty "Drauge", ku
šią
lenkų
šeimyną
is
tų
namų.
2127 West 22 Street
'M
^ „ ' a =C*
Teisėjas išklausęs verkiančių kū
Chicago.
ris duoda geriausias
GYDYTOJA*
dikių
motinos
pasiteisinimo,
kad
ji
TeL
Ganai
0357
Vak.
Ganai
2118
T%W.
CauaJ
i
m
m
\
negąhnti verkiančių vaikų nutildinti,
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HOMESTEAD, PA.

C. V, C H E S N U L

KASIMIR P. GUGIS

U KUNIGU MARIJONU |
MISIJŲ

JOHN KUCHINSKAS

GRAND RAPIDS, MIGH.
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OR, A. L RUTKAUSKAS]

Dr.SABrenza

Dr. A. Račkus |

•

V. W. RUTKAUSKAS

Dr Marya
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Dr, I. M. Fiinberg

DR. A. A. ROTH

r

1

Dr. M aur ice Kah n
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DR. CHARLES SEGAL

J. P.

[

DR. SERNER, 0. 0.

4729 S. Ashland Ave.

Sakyk so M i t o m
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Dr. J. P. POŠKA
CHTBIKGA*
MS7 80. Morgan Street
•aJa-fleat t — 1 1 Ii ryta.
Vakarais nua 7 iki »
CICERO OFISAS}

IMS

SooSh tt-tfc A T « M
Telef. Cicero 4a7t

Taland.: t — « : » • v. w. kasdien.
Utarulnkais Ir petayčioma nuo 9
Iki 9 raL vak.

DR. P. Z. ZALATORIS

mtų, ramk kaip tik išfaii pla
tink katalikų spaudą.

*

itf

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1821 80. Balitad Str.
Vaaadoo: 19 Iki 12 ryte: 1 Iki «
po pietų; f Iki 9 vakarą
! • » — * * « w • • » • • •

• • • i.,.

Telef. Boulevard 3551

Jei nori, kad katalikai Jai-

^'^J

Dr. M. ŽILVITIS
Dentlstae
Peskėlė savo otlaą Ii Btrtgbtpa
Park p o omu.
H M So. Halated Street
O i i
n

i

i m na

.1 *Į

mąi

=>^

r>i7|jĮTf

\ t BU

U S. D. LAGHAVVICZ
Lietuvių Dentistas patar
naus geriau
Traukimas
dautv be skausmo.
Br*d*e geriausio aukso. Su mūsų
pleitom galima valgyti kiedlaustą
maJata. Garautuojame visa savo darba, ir žemas muse karnas. Sergėkite!
I savo dautis, kad nekenktu jusu svei-J
' katal.
1545 West 47-th Street

Netoli Aa&Jaad Are.

Uetnvla •
9S14 W. SSai Fl.
a c a g o . HL
Pati
^ ^ ^ ^l»We^^^
atarnaaia
rėse
kuoplylauaia.
|
tu (ot l
.le
mmdžlu
atReikale
lisauktyBV
darbo bm4ts
uadlotl.
Tel.

Oanal

Mtl
•ltf

nes Jie verkja kankinami mėšlungio,
paeinančio nuo vrdurių 4>glio ir
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip
iiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė.jai tuojsus nueiti į aptjeką.
nusipirkti už 35c. bonką B A U B I 
N O ir jo duoti kūdikiams, kuomet
tik užeis tie skausmingi simptomai.
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau
neverkia, kaitnyijai yra užganėdinti,
namų saviniuKas ištraukė bylą ir
yisi sau linksmai gyvena.
(
B A M B I N O yra kūdikių geriausiu
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Ji* net
prašo daugiaus! ,

GHAS. K. VUOSAITIS
VTBŲ Ut M0TE1Ų

RŪBŲ SIUVĖJAS
Siuvame siutus ir O'Coafcus
naujausios mados. AtHekąin
darbą kogeriiuaia už ^isiems prieinąrnaa kainas.
Valome, Dažome ir Ai- J
nauiįaaąįe senus.
\ \
jmjL
I^avitt » r .
TeL Roosevelt 8982
,-

pasekmes.

Galima siusti skelbtmus per pasų, adre
suodami:
*-

"DRAUGAS"
2334 So Oakby Ave
Oikągo, IIL
TeL Roosevelt 7791
Į » » » M n i n n i i i i i

I I I J Į

DRAUOli
* w
-».

t*t ~>y » *

- •

—

tos darbą.
rungtynėse. Lai Chicagos Vy-i kurie gali'būti giedrininkai į|
X West Sidiečiai triukšmin eiai gauna garbės vainiką per susirinkimą ir prisirašyti prie
T
gai rengiasi prie vargonų pa Vyčių 13-tos kp. pasidarbavi- giedrininkų.
i
Chcagos
Apsk.
valdyba.
šventinimo iškilmės. Jau arti
L4
Puikus 6 kambariu burn^a100 porų pareiškė noro būti Gausime vakarienės.
lows puikioj lietuvių apielmvargonų krikštynų kūmais. Vietinė Akad. Rėm. sky
kėj. Karštu vandeniu šildo
Tikietai baigiami jau parda rius neužilgo paruoš arba pama, įbudavotos vanos, pčdesDU BROLIU ŽUVO.
RASTAS GATVĖJE
tal lavara tori jos. Viskas mo
vinėti. Kas dar nėra įsigijęs, gamins vakarienę. Laukiame,
APMUŠTAS.
derniška. Išlygos jeigu nori
gal dar užsukti į "Dranga/V Vakarienė rengiama Šv. Kaz. Išsirendavoja didelis storas ma. Pamatykite
Šeštadienio vakare Herman
( ir du kambariai, tinkama mėMeinecke, 20 metų, 5720 So.
Chicagos policija
vienoj Gal koks tikietas užsilikęs Seserų naudai.
sinyčiai arba kitai biznei.
Svečiai.
Cottage Grove ave. su kitais gatvėj rado apmuštą Char jam rasis.
Benda nedidelia.
5710 So. Kedzie Ave.
nepriaugliais žaidė kauliu les Green, 24513 Seminary av.
X Aušros Vartų Moterų jr Už trejetą savaičių svečiai
Chicago, 111.
1902 West 63-rd St.
-moksleiviai
apleis
mus
kokais.
rengiasi
Paimtas ligoninėn jis nega Merginų Draugija
Tel. Prospect 4628
lonjią,
važiuoja
į
savo
antrus
Mrs. Meinecke, motina, pa- li išaiškinti, kas su juo įvyko. dalyvauti vargonų pašventini
1»6 m., pašaukti Hermaną na Tik žino, kad buvo svaidinio mo koncerte rugpiučio 31 d. namus. Įspūdžiai Chicagos
mo.
j žaismėse. Taipat atsimena, "in corpore". Gražus pavyz nepergeriausL — mokyklos
brolio
Simmevona,
suolai geresni. Studentas Vai- PAIEŽKAU
dys kitoms draugijomis.
Kuomet Otto nuėjo
prie kad gėręs "moonshine."
Samitauske, brolis turi vedęs Stella Arba parsiduoda labai pigiai
Krasauskytė,
Pirmiau
jis gyveno
X P- p. Valonis ir Savickas, tiekaitis jau išvažiavo.
būrio vaikinu, staiga jie pa
Visi jo kišeniai iškraustyti.
Chicago, o dabar nežinau kur. Jis galima pirkti su mažais pini
matė atvažiuojančius polic- Matyt, plėšikų buvo įvilktas 24-tos Vyčių kuopos atstovai Giedrininkai gyvuoja.
'ar kas kitas meldžiu pranešti ant
gais. 2 flatų mūrinis namas po
Giedrininkų 19 kp. susirin šio adreso:
monus.
automobiliun,
apkraustytas, į Seimą, vakar išvažiavo į
CBAS. SAMMES
6x6 kambarius, elektra mau
R.
1
Box
Į'IO
Mt
Olive,
IU.
kimas
įvyks
penktadienį
rugp.
Homestead,
Pa.»
Visi leidosi bėgti. Abu bro apmuštas ir paskui išmestas
dynės, aukštas beismentas, ga29
d.
mokyklos
kambarį,
7:30
X "Draugo'' redakcija ga
radžius.
liu bėgo skersai Boek Island gatvėn.
PAIEŠKOJIMAS.
vo dvi gražias knygas: 1) M.' vai. vak.
geležinkelio. Praėjus trauki
Vaitkaus. Žvaigždės duktė - Giedrininkai prašomi skait- Ignotas Augulis apie 1913 6 pagyvenimu medinis na
niui jie šoko skersai bėgių,
metus atvyko Amerikon iš mas po 4 ir 6 kambarius, ne
Sodžiaus,
Kamajų toli šv. Jurgio bažnyčios.
tuo momentu pateko po kitu
Ana naktį kilusioje kovoje 4-veiksmų drama, laimėjusi lingai atsilankyti. Štai artinas Kokšių
Rokiškio Apskrities.
iš kitos pusės einančiu trau- su negrais plėšikais policmo- pirmą premiją. 2) J. Spilmaa- Giedr. Seimas. Reikia rasti Valsč.,
Kas turi kokių nors žinių ma
4 pagyvenimu medinis na
kjniu.
•
uas Broderick nužudytas, gi no. Į aukso šalį. Apysaka iš, geni sumanymu ir įnešimų
lonėkite pranešti
mas, caradžius, 2 lotai prie
Omega.
Lietuvių Biurui,
Vienas mirė ant tėvo ran- policmonas Mulcahy pavojin-. Amerikos išeivių gyvenimo.
šalies. Tie visi namai gali bū
Foreign Language
Kaina 35c. Ją galima gauti
kų, kitas —AVashington Park gai sužeistas.
ti mainomi ant bile kokio bisInformation Service,
''Draugo''
knygyne.
119 W. 41-st Street, nio arba fanuos. Platesniu ži
Areštuota keliolika įtaria
ligoninėj.
New York, City. nių kreipkitės,
mų. -Vienas areštuotas, kaip
TOWN OF LAKE.
pranešta, identifikuotas.
UODAI APNYKO
CICERO, ILL.
CHICAGA.
Trupiniukai.
3352 So. Halsted Street
Aną vakarą Capitol bute
Chicago. 111.
Bazaras.
Giedrininkų 16-tos kp. su
Uodų miriadai apnyko ne keltuvo skylėn įkrito ir žuvo
Telef. Blvd. 9641
Parapijos
bazaras
prasidė
sirinkimas
įvyks
rugp.
27
d.
vien priemiesčius, bet ir patį Joseph Wartan. Policija y! » » » • » » • » !
jo.
Minios
žmonių
atsilankė.
seredos
vakare,
8
vai.
šv.
An
Tel. Blvd. 9S41
Chicagos miestą.
Tai retas ra nuomonės, kad tą nelaimiu
Ūpas visų pakilus. Bazaras tano par. mokykloj.
A. K A I R I S
gą turėjo kas įstumti.
toks atsitikimas.
įvyksta sekmadieniais ir ket
M arimo lr mulavojlmo
namu
Visi nariai būtinai turi daGERA PROGA.
Sveikumo
komisionierius
GENERALIS
virtadieniais.
Per
Labor
Bay
Parsiduoda grosernė ir pie
lvvauti šiame susirinkime.
Dr. Bundeson praneša, kad
Keturių metų Wm. Adel- irgi bus. Linkime geriausių Taipgi, visi moksleiviai ir stu
nino dirbtuvė sūriu, sviesto ir
uodų daug priviso del dar
varškes, priežastį pardavimą
man, 1917 Irving Park bouL rezultatų.
Atsilankykite pas mane duosu
dentai
kviečiami
ateiti
į
su
patyrsite ant vietos.
naus lietaus I r
nuolatinio
gera patarimą.
su tėvo revolveriu žaizdamas Naujas Papuošalas.
1413 So. 49 Ct.
Cicero, 111.
sirinkimą ir prisirašyti prie
drėgnumo.
3S52 So. Halsted Street
nušovė savo 14 mėnesių sesuGalop mūsų kolonija susi giedrininkų *- A. L. K. moksChicago, 111.
Jis pažymi, kad uodų įgėli- tf..
Home
laukė grynų lietuvaičių mo-Jeivijos.
AR ŽINAI KAD
3356 Lowe A v eime
mas nepavojingas, jie jokių
kytojų. Jau mio seniai laukia
Kuopos valdyba.
Anglijos Karaliene Marie
ligų neišnešioja.
Tik įgėliŽINIŲ - ŽINELĖS.
mos atvyko gerb. Seserys Ka
labai pamėgo
Premieriaus
irau vietų persmarkiai neka
zimierietes. Išsipildė parapijo-' Giedrininkų Chicagos ApsMacDonald 21 metų dukterį?
syti. Nes tuomet gali pakilti
X Į Sv. Kazimiero Seserų jonų troškimas.
Ar žinai kad paprastieji cikr. svarbus susirinkimas }•
odos uždegimas.
vienuoliją atsiranda vis dau- Pirmoje vietoje.
garetai duoda kokybė gi Hel
vyks rugp. 28 d. Ketvergo va
Malavojime,
dekaruOjjame,
Xors keletas gej^i saulėti) gfcau ir daugiau kandidačių. Apart įvairių organizacijų kare 8 vai. Dievo Apveizdos kalsimuojame ir popieruo- mar Turkiški Cigaretai duoda
Padarome kiekybe? Milijonai rūkytoju
ir sausų dienų, uodai greitai Priimtų kandidačių yra jau į Lietuvos Vyčių 13 kp. užima par. mokykloj, Union ir 18- jame namus.
darbą
greitai
ir
pigiai.
pranyks
arba nors žymiai 40. Be to naujokių 45. Tuo pirmą vietų. Narių turi daug, th St.
Užlaikome maliavų, popie- pamaine rųšį į Turkišką Ta
budu arti 100 kilnių norų mer gyvuoja, išsijuosę darbuojas. Oiedrininkairkes, pasirūpin ru ir stiklu ir t. t.
baką. Tam turi būti gera prie
sumažės.
gaičių rengiasi į gražų apšvie- Pavyzdys visiems! Linkime kite būti šiame susirinkime.
3149 SO HALSTED ST.
žastis.
(Apgr.)
Pres.
Ramancionis
13 kp. laimėti žaidžiant su Taipgi praneškite ir kitems
Chicago, BĮ. Tel. Yards 7282
—r

L

PARDAVIMUI NAMAI

REAL ESTATE

L i . HENIFF

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

1 t

1VAIRĮĮS SKELBIMAI

NAMAI IŠSIMAINO ANT
BIZNIO

IEŠKO

3352 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 9641

ĮBUK G U D R l T
Pasinaudok proga kol dari
[yra laiko išsirinkti gera
[vieta del gyvenimo arti
|Marquette Park ir S v. Ka I
simiero Vienuoline
KAS KĄ NORI
Pirkti narna, parduoti.!
tainyti ar budavoti
Kreipkitės pas
•Z.S.MiCHLX!CE&

Apsaugam Insurinam viską
Tel. Prospect 4345

PRANEŠIMAI.

PIRKIT NAMU ARBA LOTĄ į
del gero savo valkti lr sau kur 7- ' [
ra medžiu lr kvletkų. kur yra
vieta daržovėms Ir kiemas vai- ,
karta. Tėvai lr motinos, padaryki
te savo valkams Ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti
už rendas niekados
ncsugrvžta.
Tuos pačius pinigus ka mokat už
randa (mokėsit i narna; trumpu
laiku pats namas Išsimokės. Aš
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink Sv. Kazimiero
Vienuolyną,
kur yra puikiausia
Chicagos Lietuviu kolonija, netoli
Marouette Park kuris bus vienas
iš gražiausiu Parku visam mieste.
Taipgi visus visokios rūšies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu visose Chicagos dalyse.
Išmainom prastesnius namus ant
geresnu namu kokioj tik vietoj
turite. Kaipo Lietuvis tai visados
lietuviams patarnauja kogeriausla

C. P. SUROMSKIS & CO,

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI

B I ZN I Š

CONTRACTORIS

BRIOGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.

Homestead iečias

A.

mirė KiiKpinčfo 22 d. 1924 m.
3 vai. po pietų. 52 imtu am
žiaus. Rockdalle, IU.
A. A. Vincentas žalpi> pa
ėjo Iš Lietuvos.
Pakalniškio
kaimo. Kelmės Valsčiaus. Šiau
lių Auskr. Amerikoje išgyveno
23 metus. Paliko
dideliame
nuliūdime dukterį Oną Zalpiute ir chr pusbroliu: Joną ir
Ignacą Zalphis ir pnseserf Vin
centą Petruševičienę
Vmeriko
je. ir sūnų Antaną žalpf Lie
tuvoje.
Kūnas pašarvotas prie graboriaus p. I. J. Zolp. 4603 9.
Marsh rield ave. Ijaidotuvės įvyks Seredoje. Rnjpiiuio 27 d.
1924 m., 8 vai. iš ryto į 8*.
Kryžiaus parapijos bažnyčią, o
po pamadų į šr. Kazimiero ka
pines.
Prašome visu giminiu, drau
gu ir pažystamų dalyvauti lai
dotuvėse, laidotuvėm* patar
nauja grab. I. J. Zolp Blvd.
5203
Lieka noliudę, duktė Ona Ir
»unus Antanas.

A.

i A.

DOM. MILKEMITĖ
mirė rugp. 20, 1924 m. 9:30 v.
išryto, 21 m. amžiams. Kilo iš
Kaimo Red. Tauragės Apskri
čio Vainuto Miestelio. Išgyveno
Amerikoj 12 mėty.
Paliko dideliame
nuliūdime
tėvus Juozapa ir Ona M likerius
brolius Stanislova ir Kazimiera
seser| Ona, pusseres B. Urbo
nienė, Anast Stugienė, švogerhis Pr. Stngf Ir Aleks. Urbo
ną.
Kūnas pašarvotas 4450 So.
Hermitage A<e. laidotuvės j vyks ketverge rugp. 28 d. Iš
namu 8:30 vai. bus atlydėtas
t Sv. Kryžiam; bažnyčią, ku
rtoj įvyks gedulingos •pamaldos
už velionės sielą.
P o pamaldų bus nulydėta j
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nės, draugus Ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:
Tėvai % Broliai, Seserys Ir
Giminės.

įbr Economical

PAMATYK

PIRMA

V tHEVROLEI
Pas

Mc MANUS MOTOR SALES
Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas
te

67lTi9^SorWestcrn Ave. Republic 5300

Canal

wm

Ryte

rurėk švarias, sveikas akis

Jeigu akys apvar
gę, ieštl, dega ar
fi^^Si
^F'
I
skauda
tuojaus
UEi
OBJ
kM" vartok
Murinę.
Atgaivina. Palengvina. Saugu mažiems
ir suaugusiems. Visose vaistinyčlo^.
reikalauk knyg.

Maliavojimo

T a Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir
• Parduodam Laivakortes. •

KAUKO MALT EXTRACT
Tikrai Lietuvių Maltas

Iiontrak torius

Dažy ir Poperos Krautuve
2338 SO. LEAVITT
Canal

STR,^

1

0*10

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

Lafayette

4228

PLUMBING
O k l o S*.. Chlo«*o

1

7233

PLUMBING
U

S. L. FABIONAS CO.
801W. 351* St, Chlcaio

PETRAS CIBULSKIS
Telefonas

Vakare

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

i

Sales - Service - Parts

USE

NORĖDAMI

Generalia Kontraktoriuf,
statytojas ir senų namų
taisytojas.
2319 West 244h Street
Chicago, UI • • » • <
t Telefonas

[Kaipo lietuvys, lietuviams vlsadosj
patarnauju knogerlsusial
M. TUfiKA,
S228 West S8th StreeC

AR REIKALINGI TAU
PINIGAI?

Vienas iš geriausiu, turtingas ir
tėystas su keturių uiu'u pakelis apyulai.š Europos.
Kauno
Malt
yra
dėlto
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusių išdlrbėjų
KAUNO
EXTRACT. Netik kad geras ir
skanus, bet lr naudingas
del
sveikatos, Jisai gamina sveikata ir
padaro apetitą. Taigi kiekvienas
Lietuvis Kuri mėginti vartoti KAU
NO MALT EXTRACT.
Perkant
reikalaukite
Kauno
Malt Extract Jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš
vietos.

Mes skolinama
ant
pirmi
įmorglčlų.
Mes taip pat
Perkame ir Parduodame plr-j
nus morgričius po $500.00 lr auyHČiau.

1

Norint platesnių
[kreipkitės pas:

Informacijų]

JUST1N MACKIEWICH

MORTGAGE BROKER
ESTATE L0ANS &j
INSURANCE
2342 So. Leavitt Str.

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

E. J. H E N I F F

THEGEEVUM GIRLS
t'^MČAjfefoofcT' *NOW vmeae THAT
*wcn* fccmvE ^ E ^»XEOTDOAXI

I

« M M i

KAUNO

JOHN 6. MEZLAISKIS

Trantportoff*

REAL ESTATE INVESTMENTS
2418 W. Marouette Rd. (Or «7
Blvd.)
(Arti Wcstern Ave.)
Tel. Piwf>ect M78

B ^ ^ ^ i k

Telefonas Canal 5395

A.

VINCENTAS ŽALPIS

baiseball nariams ir pakvieskite vrsup,

CO

TVfkT/TTm

( LiKB TO-nELV ^BO AOOUT

,

;

f HE'Š Sv»AU.O*«ED THE,
BOTTLE ,V061

•»

REAL ESTATE

iA \ t/

LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder

APPE-nTE»

Su tos rųšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, B l
Residencijos

Tel.

I Prospect 5101

r

Ofiso

TeL

Prospect 577S

tuos profe*iįi
los, biznierius kurie garsiatsi dienrašti "Dranfe".

*

