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PARYŽIAUS NOTRE DAME KATEDROS BOKŠTAI
NEBAIGTI
m «

AMERIKONAI BOKŠTŲ
BAIGIMUI SIŲLO
PINIGUS.
Tečiaus kai-kurie paryžie
čiai priešingi.

Vokietijos Valdžia Patvir
tins Londono Sutartį
JEI REICHSTAGAS PRIEŠINSIS, BUS
PALEISTAS

DAUG OKUPANTU DARBININKU NETEKS DARBO

P A R Y Ž I U S , rugp. 26. r Kuomet bus baigta muryti
BERLYNAS, rugp. 27. —
vietos garsios Notre Dame Kanelieris Mare Reichstago
katedros bokštus?
pranešė, kad vokiečių valdžia
Tai klausimas, kuriuo už- pasirašys Londono konferen
imta žymi dalis francuzų, kuo cijos padarytą reparaefnę su
met vienas turtingas ameriko tartį,
nežiūrint
Reichstago
n a s pastaraisiais laikais pa atsinešimo tan klausimam
siūlė reikalingą pinigų sumą
"Mes pasirašysime, kadan
baigti bokštus.
gi tai pirmasis žingsnis atsiYra daug žmonių, kurie nesraivelioti," sakė kanelieris.
susipažinę su faktu, kad šios
katedros — istorinio monu- j /Kanelieris tą pareiškimą
mento, bokštai nebaigti.
paskelbė, kuomet reparacinei
Originaliuose planuose biv •***&** Reichstage smarkiai
vo pažymėta, jog abu priešą- pasipriešino nacionalistai ir
kio bokštu turi but aukšti 128 l i a n o s partija.
metrus. Šiandie jie turi vos
" E s u įsitikinęs, kad viskas
£8 metrus.
bus prarasta, kaip ilgai eksDelko bokštu nebaigtu, šis pertų planai Europos ekono
nebus
klausimas visaip sprendžia- miniam patvarkymui
mas ir neišspręstas. Kai-kas| pripažinti,"
pažymėjo tosako, kad tam tikslui pritru-! liaus kanelieris. I r jis kviefcę pinigų. Kiti pažymi, k a d j t ė Reichstago
narius duoti
13-ojo šimtmečio statytojai, valdžiai reikalingos pagelbos.
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darbus ant trečiojo pastolo.
J
*

Dr. Hergt, nacionalistų va,
T> • i *
„«
1_x--,
nešė,
kad jo Reichstage
partija priešin
das, anksčiau
prasis visokioms Londono kon
600 metų nebaigta.
Katedra be nebaigtų bokš federacijos
padarytoms su
tų stovi jau virš 600 metų.
tartims.
1865 metais ji buvo išdalies
panaujinta. I r tuomet paste
PO KARO ITALUOJ
bėta, kad bokštų aukštumoje
GERIAU GYVENASI.
viskas palikta taip, kad ture- '
tų juos statyti toliaus.
Ne
Žmonės daugiau valgo,
turima jokhi rekordų, delko
gena ir ruko.
darbas pertrauktas.
ROMA, rugp. 27. — Itali
I r kuomet nesenai vienas
amerikonas pasiūlė
pinigų, jos gyventojai po pastarojo
keturis kartus
didelių paminklų
mylėtojai karo kuone
atsako:
ij* * daugiaus suvalgo, išgeria ir
• ; Notre Dame išbuvo ne suruko.
baigta 600 metų. J ą šiandie
Pirm karo, aplamai
skai
paliesti, butų profanacija."
tant, kiekvienas Italijos gyĮžymieji dailininkai pažy verftojas per metus suvarto
mi, jie turį vilties, jog nie davo 30 svarų šviežios mėsos
kas nedrįs paliesti Notre Da ir 8 svarus prezervuotos mė
Šiandie
gi per metus
me.
J i puiki ir graži ir be sos.
kiekvienam išpuola jau po 68
baigtų bokštų.
svarus mėsos.
Gali sugadinti.
Tie visi vienu balsu tvirti
na, kad moderninės idėjos ir
moderninis darbas
baigiant
bokštus galėtų sugadinti ka
tedros majestotinę
išvaizdą
ir senovės dailą. Iš istorinio
paminklo tuomet belikt,ų tik
vienas atminimas.
Origina
lių planų neturima, gi moder
jiinių planų prie senovės lie
kanos negalima pritaikinti.
Dėlto, ačių amerikonui už
j o gerą širdį, sako tie visi.
Tegul amerikonas
rūpinasi
labdaringais
darbais savo
Šaly.
Už savo dolerius tegxd kuria knygynus. Bet te
gul jis nepaliečia Notre Da
me.
Katedra išoro puošni
ir be nebaigtų bokštų.

FRANCUZAI APKARPO
IŠLAIDAS.

PARYŽIUg, rugp. 27. ~—
Iš Berlyno praneša, kad kan
elieris Marx pasirašys Londo
no reparacinę sutartį ateina
ntį šeštadienį.
Taipat praneša, kad jei li
gi to laiko Reichstagas ne
duos didžiumos balsų už su
tartį, jis bus paleistas i r pa
skelbti nauji rinkimai.
Francuzai
įsitikinę,
kad
vokiečiai nacionalistai daug
savo atstovų nebeteks busi
muose rinkimuose, jei Rei
chstagas bus paleistas.
Bet tuomet moderatiniai so
cialistai išnaujo atsigaivelios.
šiandie jie parlamente nesti
prus.

Daugelis neteks darbo.
PARYŽIUS, rugp. 27. —
Pilnai pripažinus
ekspertų
reparacinius planus ir ėmus
juos vykinti, tuo jaus turės
sekti ekonominė Ruhro kraš
te ir Rhinelande
evakuotė.
Virš 109,000 francuzų ir bel
gų civilių darbininkų ten ne
betoks užsiėmimo, turės gryžti namo ir ieškoti darbo.

DEMOKRATŲ KANDIDA
TO ŽADĖJIMAI.
Atakuoja republikonų
administraciją.

PARYŽIUS, rugp. 27. —
Suv. Valstybių Pinigyno sekretorius Melon šiandie gar
SKAITYKITE I R PLATIN- laiviu Majestic išvyksta na
mo — Amerikon.
KITB "DKA17ft£."
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MATYT, TENAI BUVO KILUS
ELEKTRINĖ VĖTRA

JUNGFRAU
Observato-1 vė progos tinkamiau obserrija, Šveicarija,, rugp.. 27.— vuoti Marsą.
Prof. Emile Sehaerer su sa
Dar ilgus mėnesius iš vie
Marsas
vo asistentu keletą naktų be tos observatorijos
pertraukos iš čia observavo bus studijuojamas.
Apie planetą Marsą pažy
.Marsą. Dar ir toliaus plane
ta observuojama. . Fotogra mėtini šie faktai;
Marso diametras
turi 6,fuojamas jos paviršius, kad
butų galima patirti, ar kana 728 'kilometrus.
Marsas pusseptinto karto
lų didumas keičiasi.
Ant Marso paviršiaus pas mažesnis už žemę.
tebėta šviesų blikstelėjimai.
svoris — devynis
kartus
Tą fenomeną profes. Seha mažiau žemės.
erer aiškina, kad tai ne kit
Marsas aplink savo " a š į "
kas, kaip tik žaibai.
Matyt, pilnai apsisuka į 24 vai., 37
tuo laiku ant Marso vietomis min. ir 23 sekundas.
turėjo siausti elektrinė vėtra,
Marso metai skaito 687 die
panaši žemės v ė t r a i su per nas.
Marsas turi du satelitu
kūnijomis.
Aną dieną ir naktį čionai i (mėnuliui)? vienas didesnis,
ant kalno viršūnės ir apylin- kitas mažesnis.
kėse siautė pūga —blizardas,
Jiedu taip smarkiai rieda
Paskui ( aplink Marsą, kad paroje duAVASHINGTTON, rugp. 20.! ra > t o n a i . t r u k s t a kai I> l o k o m o kilo didesnis šaltis.
Bolševi padangės pragiedrėjo ir. d a - k a r t apskrinda planetą.
— Prezidentui esant atosto tyvjų, taip vagonų.
gose čia Baltieji Rūmai iš kai juk mokėjo Rusijos val
stybę sugriauti, visk4 sunai- KALTINA UŽ UŽPUOLIME I ko Chicagon.
valomi ir atnaujinami.
Jis konferavo
j kinti. Gi atstatymas, tai »e
su Prezidentu Coolidge m.
jų darbas.
fTomis dienomis municipa- Plymouth, Vt. Sakosi esąs

RUSIJOJE DERLIUS BL0GESN1S NEGU SPĖTA.
Elgetos, apleisti taikai.

lin teisman polieija pristatė patenkintas Prezidento reikšdu lenku — F r . Baran *ą ir tomis pažiūromis į šalies po
Visoj Rusijoj šiandie visur
\ \ 1 . Roman'ą, 1116 W. Erie litiką.
Žiema rusams atvilks
sutindama daugybė elgetau
street.
badą.
Kaip žinoma, fin. Dawes
jančių žmonių. Gi kiek tolė
liau nuo Maskvos
randama
Juodu skundžia Mrs. Mary a n ą dieną sakydamas politinę j
MASKVA, rugp. 23.
daug beklaidžiojančių pames- Majka, 1730 W. Huron sk
prakalbą Maine
valstybėj,
Vienas korespondentas,' kurs tų ir neturinčių jokių namų
Jinai buvus avalinių krau reiškė palankumo Ku Klux
apkeliavo Rusiją
skersai ir vaikų. Tie vaikai taip apdri- tuvėj, kurią užlaiko Baran o
išilgai, štai ką sako apie s a - | s k c > k a d s n n k u j l l o s i r
į si svainis. Iš tenai tiedu bajo klanui. Iš dalies tą kaukievo įspūdžius:
< vaizdvioti.
ru moteriškę automobiliu pa čių organizaciją dar pagyrė.
{
Apkeliavau pietinės ir piet
Lokaliai*bolševikų
autori- vėžino namo ir kriminaliai j
T — T - — — į H T T m
Priede dar atėmė
rytinės Rusijos plotus javų tetai del benamių vaikų teisi- užpuolė.
valymo laikais. Iš tos kelio naši tuo, jog jų užlaikymui nuo jos apie porą tūkstančių
nės mano galutinos išvados nėra reikalingi fondų.
Be dolerių.
Rugpinčio 26 d., 1924 m.
tokios, kad javų derlius visur j to, prieglaudose vasaros lailiietuvos 100 litų
$10.00
menkas, toli menkesnis,* negu ku vaikų negalima išlaikyti.
PATENKINTAS KONFE
Anglijos 1 sterl sv
4.49
pirmiaus buvo pranešta. Dėl Jie veržiasi į laukus.
Tad RENCIJA SU PREZIDENTU.
Prancūzijos 100 frankų . . . . 5.42
to, ateinanti žiema milionams tegul sveiki palaidi klaidžioBelgijos 100 frankų
. . 4.95
gyventojų bus labai
sunki.'ja.
Kandidatas į vice-prezideŠveicarijos 100 frankų . . . . 18.74
Daugelį palies skurdas ir ba
Rastove ties Donu šiandie ntus iš republikonų partijos,
Italijos 100 lirų
4.42
das.
daugiau kaip kitur randasi finansininkas Dawes, parvyČekoslovakijos 100 kronų . . 2.99
Centraliniuose plotuose, į elgetų ir apleistų vaikų.
aa.s
pietus ir į rytus tuojaus nuo
Maskvos, javų derlius geras. KOLEGIJŲ IR UNIVERSI
iHiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiHiiiiiiiiHUiiiiiiiui
Taipat
nepaprastas KubaTETU REIKALE.
niuj.
Bet plotuose pradėjus
Kolegijų ir universitetų 24
šiauriuose
nuo
Voronežo
ir šiaurrytuose Saratovo, iš iždininkai ir sekretoriai Chi
ten pietų šonan į Astracha- cagon suvažiavę svarsto fi
chanių, Cariciną ir Rostovą nansines įstaigų problemas.
ties Donu, niekur neteko ma Sesijas turi Chicago univer
tyti laukuose kiek geresnių sitete.
P E R
javų.
Policija painformuota, kad
Seniaus kas-kita.
praeitą sekmadienį kišeniniai
Seniaus tuose plotuose kas vagys daug žmonių
apvogė
metai produkuota apie vieną parkuose, . gatvekariuose ir
trečdalis visų Rusijos javų. kitur.
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
Provincijose, kai, kad Caricičia ir geriausiai patarnauja. "DRAU
nas ir Saratovas, taipat PaGAS'9 siunčia per didžiausią Lietuvos
KAUNAS. — Seimo pirmi

PINIGŲ KURSAS.

COLUMBUS, Ohio, rugp.
27. — Demokratų
partijos
kandidatas į prezidentus Davis čionai sakė politinę pra
kalbą.

•

KELIAUJA AMERIKON.

PARYŽIUS, rugp. 27. —
Preimerui Herriot ir finansji
ministeriui Clementel parėd
žius, visi ministeriai savo de
partamentuose žymiai apkar
po išlaidas.
Laikraštis Le Journal pra
neša, kad kuomet bus paskel
Turi vilties.
btas naujas biudžetas, visi
Maskvos valdžia turi daug
stebėsis jo sumažinimu.
vilties javų derliuose Siberijoj ir Kaukazo apylinkėse.
MIEGO EPIDEMIJA
Tikisi, kad iš tų plotų javais
JAPONIJOJE.
bus galima sušelpti nukentė
TOKYO, rugp. 27. — Viduri jusius plotus.
Gal kurioj kitoj valstybėj
niuose vakarų
distriktuose
^plinta ypatinga epidemija — taip ir butų galimas daiktas,
miego epidemija.
J i liečia bet ne Rusijoj, dar ypač bol
vpač senesniuosius žmones. ševikams stovint prie valdžios
Jie užminga
kietu miegu, vairo.
.Negana, kad bolševikų tar
pramiega Keletą dienų ir mir
šta. r Mirtingumo nuošimtis pe nėra tinkamų žmonių ves
ti valstybės reikalus, bet dar
gana didelis.
Iš čionai į tuos distriktus visoj šaly susisiekimas bega
Permažai
išvyko įžymieji gydytojai ir lo apsunkintas.
Vietomis
bakteriologistai. Kol-kas ne visur geležinkelių.
susekta epidemijos priežas didžiausi Rusijos plotai ne
turi niekur nei vienų geležin
ties.
kelio beorių. Gi jei kur ir y-

Ant Marso Plyštančios Šviesos Tai Žaibai
' t.

i

J i s pareiškė, kad Amerikos
gyventojams neturįs ko daug
kalbėti.
Tik turįs pažymėti,
kad demokratų partija šaliai
duos patyzdingą ir sąžiningą
validžią, jei ateinančiais rin
kimais piliečiai savo balsais
reikš pasitikėjimo
demokra
Cukraus kiekvienam išpul- tais.
davo po 16 svarų.
Šiandie
Kandidatas Davis atakavo
cukraus vartojimas padvigu- republikoiUĮ
administraciją,
bintas.
j kuri pasirodusi
nesąžininga
Šiandie italai galybe vyno' savo praktikomis valdiškuose

suvartoja ir
kur-kas daugiaus tabokos suruko.
Pirm karo Italijoj vartota
1,200,000 dviračių, gi šiandie
jau 2,300,000.
Motorciklių
skaičius pasidvigubino. Tai
pat žymiau padaugėjo auto
mobilių vartojimas.
Taigi, po karo Italijoj ge
riau gyvenasi.
Dėlto, kad
gyventojai eina kulturingyn.

derėjimas, kiek matoma, nesusirupinusi. Valdžiai pirmo
je vietoje rupi ne javų der
lius., arba^ milionu žmonių li
kimas, bet pačios pasilaikymas šiandieninėj
pozicijoj.
Nes jei kartą ji butų iš šian
dieninės
pozicijos
iškelta,
tuojaus nebetektų reikalingo
stiprumo.

Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

PlNIGUS
a

ofisuose,

Iš JUROS IŠIMTAS
AUKSAS.
LONDONAS, rugp. 27. —
Iš garlaivio
"Laurentic,"
kurs vokiečių nuskandintas
1917 metais Airijos pakraš
čiuose, narai pagaliaus išėmė
1,125.000 dolerių aukso gaba
lais. Garlaivis guli 90 pėdų
juros gilumoje.
,

voljgiu

vokiečių

respublikoj,

ninkas, kunigas Just. Stau
situacija dar labiaus bloges gaitis, Seinų kapitulos kanau
nė. Pasėti javai kuone visai ninkas, Breve iš 11 šių metų
pranyko, išėmus dalį žiemken liepos mėn. dienos paskirtas
Či.ų javų.
šv. Tėvo pralotu.
Bulvių derlius visur per J fiE
WASHINGTON, rugp. 27. pus menkesnis, negu papras
O R A S .
(Šieno gražaus /vietomis
27. Komercijos sekretorius tai.
CHICAGO. — Federalis oHoover į rugsėjo 30 d. sušau- prišienauta. Bet vietomis
•/
ro biuras nusako šiandie grakia čia nacionalę radio reika-įkaip nieko.
Bolševikų valdžia tais neuž žų orą; kiek vėsiau.
lais konferenciją
V
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DRAUGĄ"

banką -r- UKK) BANKĄ.
"DRAUGAS" siunčia * pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
"DRAUGAS/ 1 PUBL. OO.,
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, HL
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki B T. vaK.
Sekmadieniais uždaryta.
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rečiadienis, feugp. 27, 1924
m š a m

S"i»feakymi&, t a d Amerikos vy- bažnyčiose Kristaus mokslo
skfcpai t į svarstys sekančiame dvasią ir lietuviu yda^ ku
fiEIMd
"DRAUGAS"
rios priešinasi ^ tai dvasiai
auvtilžiavime.
Pobli&hed Daify Eacept SundayB
*
—
Tuom pasirūpiu* busimoji
One Ye*r ,
,
$6.00
Dalyviai.
Jaft&iifft #r$fctiiz&cija>.
Six Months
13.00
valdyba.
Ketvirti
metai
Amerikos
Komisijos nariai pernykščio Naujoji valdyba.
AT NE\VS . STANDS Sic A COPY
Šeinio dalyvauja iš Chica
DRAUGAS P I B M S H 1 N G C O., Inc. Darbo Federacija metiniuose
Moksleivijos vakacijos baigiasi. U^ 2—3 savaičių, gos kun. Pralotas Krušas, Phi Seimo išrinkti naujos jaunimo Į busim* valdybą išrinkti
SS34 So. Oąkley A v e ,
Chlcago. 111. suvažiavimuose tuo klausimu mokyklų suoluose atsidurs virš 20 milioinų jaunę Ameri ladeiphijos
kuopos atstovai organizacijos konstitucijai su sekantys asmenys: preziden
1
v
Tel. Roosevelt 77»1
daro rezoliucijas ir siunčia kos piliečių. Jį tarpe bus apie lU0,CČb lįėfuvių. šito mo kun. P , feesna if kuh. Dr. Bar-, daryti, išdavė SeiriM atliktų
tas: kun. Pralotap M. Krušas.
nnniiiiiiuiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiu Kongresui. Bet vis tuščias mento akyvaizdoj kiekvienam pravartu pagalvoti apie mū tušką, Scrantų kuopos atsto clarbų raportą ir Seimas, pri Viče-prežidentas, kun. J. Mi
darbas. "Sausieji" fanatikai sų išeivijos santykius su mokslu ir mokykla.^
vas, keli kunigai iš Pittsbur- dėjęs trejetų pastabų visais liauskas, Wariamie. Sekreto
PROHIBICIJOS KLAU
Washingtone galingi. Šian
SIMAS.
Priverstinas ir visuotinas mokinimas Attifertkoj tęsia go, "Vienybės" valdyba, ir balsais kuh. P. Cesnai susilai rius, kun. V. Slavynas Daydie, be to, išsidirba nauja po
si 8 metus. Pirmais keliais metais vaikai eina mokslą lė naujos Jaunimo organizacija \- kius, t i konstitucija priėmė ir ton, Ohio. Kasininkas, kun. J.
Kuomet prisieina Šį-ta. ra litinė grupė, kuri iš prohibitai, mokyklos neverčia jų skubmties, ypač daug laiko pra-| statams -- konstitucijai suda gausingu rankų plojimu ją Vaišnoras iš Pittsburg, Pa.
šyti apie šiandieninę prohibi cijbs gyvena. Tie politikie verčia, kol išrrtoksto sunkios anglų rašybos. Tad Arttfcrilcas; ryti koriiisi|a: kun. J. Miliau užgyrė. Nauj*a jaunimo or
Kasos globėjai: kun. J. Micija, tai žmogui darosi koktu. riai ranka rankon veikia su pradžios mokyklose per 8 metus vaikai išmoksta tiek,; skas iš Wanumifc, £a. kun. V. ganizacija turės slaptybės dė
sius Ellswortn, Pa. ir kun.
Beito, kad ir lietuvių tarpe fanatikais. Jie nori, kad pro- kiek Lietuvoj per 5—6 metus. Kadangi pradžios moks Nanorta iš Mihėrsvilės, I*a. i? snių. £i skirsis nuo visų kitų
J. Sutkaitis.
yra nemažai griežtos prohibi- hibicija visuomet pasiliktų las Amerikoj priverstinas, tai čta visi lietuvių vaikui išbt*- kun. Dr. V. Ėartuška. Mass. Amerikoje esančių lietuviškų
Presos komisija.
organizacijų.
Toji
konstituci
cijos fanatikų. Tos rųšies žmo taip, kaip ji šiandie yra ,
na mokykloje bent 6 ar 7 metus. Toli gražu daf ne visi. valstijos ktropa - Gonn. vals-;
ja yra taikoma daugiau čion
nes nori, kad laikraščiuose
Kuomet organizuotas dar vaikai čia baigia visus 8 pradines mokyklos skyrius. Pa tijos ir New Yorko neprisiun
TAUTŲ SĄJtTNGOJE.
gimusiam jaunimui,jos vardas
prohibicijos klausimas nebūtu
sitaiko
ir
neišmintingų
ar
labai
bėdnų
tėvų,
kurie
auga
tė
delegatų
ir
buvusi
"
Vieny
bas šįmet republikonų ir de
angliš
keliamas kokioj-nors juodoj, mokratų partijij konvencijom lotą savo vaiką 14 rnetų atima iš mokyklos ir pasiunčia bes' ' valdyba nepaakino Sei bus "Vytautiečiai"
kad ir nevisai aiškioj, šviesoj. Įdavė savo reikalavimus, tarp dirbtuven, įtikindami kad vaikas jau 16 metų. Žinoma, mo 'dalyvių apie tų provinci kai gi "Vitoldians". Ritualo Suv. Valst. atstovas.
Tikimasi, kad Suvienytos
Visur ir visuomet ne nori, k i t k o r o i k a l a v o j platformai yra nemažai ir tokių vaikų bei mergaičių, kurie tingi mo- jų kuopų padėjimą ir Užmigi da nesudaryta, nes nebuvo
žinota, ar seimas užgirs kons Valstybės siųs savo ats'tov^ į
idant proliibicija butų giria padėti alaus ir vyno klausi kinties ir savo nesubrendusiomis smegenimis neišmano mą.
titucija. Vienbalsiai nutarta Tautų Sąjungos posėdį Rug
ura, aukštinama,
nors patys
mą.. Tečiaus tiedvi partiji iš mokslo vertes ir skubirtasi patys į dirbtuves, kad greičiau Raportai.
v
toji "konstitucija provizoriai sėjo 1 d.
aiškiai mato, kad to never tolo numojo ranka. Rezultate pradėjus "savystovij" gyvenimą. Kaip ten ir butu, visgi
Seiihe išduota buvusios vai atspausdinti ir išsiuntinėti vi- North Carolina valst. atstovas
visi
lietuvių
vaikai
Čia
gauna
pradžios
mokslo,
gi
Lietu
ta girti.
organizuotas darbas nusista
dybos raportai, kur paaiškė šiems kunigų
"Vienybes") & o r t h Carolina Valstija deTečiaus didžiuma žmonių tė ateinančiuose rinkimuose voj tik pus€ vaikų kol-kas tegali j mokyklas sutifptl. Tad
m
jo, kad iš 7 provincijų kuopų kuop. apsvarstymui. Kuopos i
nori, idant prohibicijos klau neremti nei republikonų, nei pradinio švietimo atžvilgiu Amerikos jaunas Iietuvis-itiiese g a v o g a vo atstovą į Tautų
į
centre
praėjusiais
metais
teįrt-ivalo greitu laiku prisiųstt Sąjungą. Juomi yra Philip J.
y*
telenas yra du karta geresnėje padėty už savo brolį kai
simas butų
diskusuojamas. demokratų.
mietį Lietuvoj. Bet už 5—10 metų ir Lietuva jau turės užsimokėjo tik trys kuopos: pastAtteis, kad butų galima Henry. Atstovas jau yra GeDemokratinėj valstybėj gy
Turime 'atsiminti, kad pro tiek mokytojų ir mokyklų, kad užteks jų visiems vaikams. Chicagos
— Philadelphijos pereiti prie Ritualo išdirbi nevoje.
/
ventojai turi teisių, kas bloi
hibicijos įstatymą, modifikuo
ir Scrantų. Sekretorius skun
ga. peikti, gi kas gera 'aukš ti reikalauja ne Am. Darbo
Amerikos 4 metų vidurinė mokykla (High School) dėsi negalėjęs gauti atsaky nio. Konstitucijų pamatinius Kanados atstovai
dėsnius sudarys trys elemen
tinti.
Federacijos prezidentas Gom- yra lygi daug maž S--6 Lietuvos gimnazijų klasėms. Šir mo iš kuopų valdybų. Nesant
Taip jau Kanada paskyrė
tai: 1) Katalikystė, 2) Lietu
Prohibicijos įstatymo prin pers arba kiif^Tederacijos vir tose klasėse (nuo 1 iki 6 įimtinai) Lietuvoj yra arti 22,000
ganėtinai pinigų kasoje, ne vybė, ir S) Garbė: Jinai skir ntt tris atstovus į Tautų Są
cipo niekas nepeikia, nes jis šaičiai, bet patį organizacija, mokinių arba 1 iš šimto gyventojų. Amerikoj mūsų yra
jungą: Dr. "Sheltoną, užsienių
buvo galima išleisti " Žiny
geras ir naudingas. Tečiaus
.>
>,.
.
°
500,000. Tad pritiktų mums čia turėti nors 5,000 High no" metinio kunigų žur sis nuo masonų, K. of C. ir ki- reikalų patarėją, senatorių
Zi
• •
i A-i • i -Penki mihonai organizuotų School mokinių. Jei kiekviena vidutinė kotonija (3,000),
tij ciori veikiančių organiza
Ti
Dandurandą ir E. M. MacDonalo, nušviečiančio bendrą ka cijų.
lik teorijoje. Praktikoje tas ^darbininku šaukia ° grąžinti
v# ^ turėtų po 30 mokinių High Schoorėse, tai viduriniuoju
nald'ą. Visi trys jau* atvyko
'past principas yra vienai jiems vyną ir alų. Penki mi- mokslu būtume lygus Lietuvai, kuri toli gražu dar nepa talikų lietuvių Amerikoje ir Pranciškiečių reikalai.
į Genevą.
blogiausių. Dėlto, kad jis va lionai, tai galybė. Tie milio- siekė sau skirtos mokslo viršūnės. Ar visos mūsų kolo Lietuvoje veikimą. O tas be
Vėliau
svarstyta Seserų
ru vykinamas.
Įstatymai lik
ir n a i P c r rinkimus kaip tinka- nijos turi reikalingą šitos rųšies mokinių nuošimtį? Rodos galo gaila. Pora metų atgal Pranciškiečių gyvenimo vieta Lenkų atstovai.
parėdvmai
varu vykinami
buvo nutarta "žurnalo Žiny
autokratinėse valstybėse. B e O n m ^ U m l s v c r t l s a t o b a l s a l s ne. Kaikutios mūsų parapijos jau pasiekė Lietuvos vrduLenkai savo atsotvais Geneir jų ateitis. Buvo dviejų nuo
no" skiltyse talpinti Amerimonių. Vienį tvirtino, kad voje turi be užsienių reikalų
ačiū Dievui, šiandie tos r l ] ! ton ar kiton pusėn. Be tų m i- tinę normą, bet dauguma dar labai atsilikę. Ne taip yra
kų
lietuviškų
parapijų
istori
būdu negalima tų Se ministerio p. Skrzynskio, dar
sies valstybių civilizuotam pa lionų organizuotų yra dar dan su mūsų kaimynais anglais, airiais, žydais ir net negrais. ja, kaipo hiedega busimiems nieku
gelis milionų neorganizuotų Jie daug uoliau skverbiasi į aukštesnes mokyklas.
verų judint f iš Pittsburgo; tris: prof. Askenazy, Szapiro
šauly kaip ir nėra.
lietuviams istorikams, tirlnėPron.bicija kad ir varu ir darbininkų, kurie nori prohikiti gi prirodinėjo, kad visų ir Niedzialkowski (iš VilO
kaip-gi
su
kolegijomis?
Klasiškoji
Amerikos
kole
jantiems
Am.
lietuvių
liki
rytuose gyvenančių kunigų įniaus).
visu griežtumu niekad era i n b i c i J 0 S
statymui revizijos. gija mokina tokių dalykų, kurie Lietuvoj emami 6-tčje,
mą. Seime nutarta, kad bu
bendra nuomonė yra jas kelti
kur kitur nebus įvykinta, jei • Fanatikai tą reikalavime 7-toje ir 8-tofe gimnazijos klasėse. Žinoma, yra kolegijoj
sima valdylfe pasirūpintų kuo
PAIBŠKOMA.
arti ĖastoUo ir pirkti tenai
nebus rasta jai vykinti atatin ignoruoja, gi politinės parti kaiko savotiško ir aukštesnio. Nors bendrą išsilavinimą
greičiausia istė4sti tfžvilktą
pasitaikantį puikų kotelį, iš
kamų priemonių. Su v. Vals jos bijo fanatikų. Tečiaus at Lietuvos gimnazija labiau ugdina. Bet tai ne programo
"Zinytią".
' >$'<
Masko^itmaite Agota, buk
statytą pardavimui. Pasidali
tybėse prohibicija triukšmin eis laikas, kuomet Kongresas, dalykas, o tik intelektualės bei kūrybinės atmosferos,
nus nuomonėms, ir neatvykus gyvenanti New Yorke.
gai įvesta, bet nesurasta prie gyventojų norų reiškėjas, pa kuri Lietuvoj taip galinga kaip retai kur. Lietuvos gim Įnešimai.
Sirtautai, Jonas ir Boleslo
toliau kalbėta apie reika iš rytų kunigams, klausimas
monių jai vykinti. Iš to rezul links pusėn tų, kurie siunčia nazijas šimet baigė 800, kitąmet baigs virš T,300, 1926
vas, atvykę Amerikon 1910 m.
tatas toksai: vieni greitu lai Kongresan 'atstovus.
m. gal bus arti 2,000, o kiek vėliau jų bus nuo 3,000 rki lingumą kreipimosi prte A- paliktas in statu quo.
kitas 1912 m.
ku praturtėjo šinkuodami sv
' Ag. 4,000 ar net daugiau. Tą pačią normą taikant ir Ameri nierikos vyskupų, kad anie Jubilėjiniai metai.
aigalus, gi kiti už tai turi atkos lietuviams, šiemet klasnes kolegijas turėty baigti 200 patvirtint^ kunigų vienybes Artinantis Jubilėjaus metui, . . Masovlskis Aleksandras,
su laipsniu A. B., o vėliau 325, 500, 750 ir visas 1,000, konstituciją. Tu6 reikalu nu svarstyta, kaip sudarius pa buk gyvenęs ]S;ew Yorke.
vargti.
<t
žodžiu, ketvirdalis Lietuvos skaičių.
tarta išversti ją anglų kal- maldas lietuvių
Jie patys, ar kas apie juos
bažnyčiose
Sės Daugiau Kviečių.
Kartą pravesto konstituci
nio amendmento negalima at
Bet kada-gi taip bus? High School'es eiti daugelis bon, \t pataisyti porą punk Amerikoje. Nutarta kreiptis į žinantis prašoma atsiliepti
\YASHINGTON. - Farme- pradeda, o baigia jas gal tik dešimtas. Kiek šiemet lietu tų, kurie &al#tų nepatikti vie Lietuvos episkopatą, užklau šitfo antrašu.
šaukti. Nes tai butų nedailus
Rasimo Viktoro artimi gi
ir nekultūringas elgimasis. riai ketina šį rudenį sėti dau vių baigė Amerikos kolegijas — neteko sužinoti. Gal tiniam Episkopatui . Seimas siant jo Ur nebus ten išleisti
Bet visuomet galima keisti giau kviečių ir rugių. Ketina tokių bus 20 ar 30, o gal kiek daugiau. Bet kad neatsilikus paakinta, kad pernai nutarus tam tinkami vadovėliai. Jei mines Amerikoje ar Lietuvo-,
patį prohibicinį įstatymą. (Ja- kviečių plotą padidinti ant nuo Lietuvos normų šiandien mums tokių reikia 200, o kfeiptis j Amerikos Episkopa taip, tai busima valdyba je. Velionio yra likę pinigų.
lima šiandienine prohibicija 7.5 nuoš., o rugių plotą pa rytoj 325. Aišku, toli užpakaly atsilikom. Turėtumėm vy tą, rekialaujant proporcijoha- tuos Vadovėlių parsigabens A- Manoma jisai buvo gimęs Že
modifikuoti. Nėra reikalo grą-į didinti ant 14.1 nuoš. Apie tai tis Lietuvą ir pačią Ameriką, kurioje gyvenam. Juk negra liai imant; lietuvių Amerikoje merrkon ir jų laikysis pamal maitijoje.
skaitlių, tinkamą daugumą he dų metu. Kalbėta taiposgi ažinti buvusių sušvinkusių ga žinias gavo Agrikultūros De- žu mokslo ir kultūros pastumdėliais likti.
Lithuanian Consulate,
tuvių pralotų ir rietuvių vys- pie vajų visose lietuvių kolo
38 Park Row,
liūnų. Bet galima gyvento partmentas nuo 19,000 farme(Bus
daugiau)
New York, N. Y.
rių.
i
kiųpo. Jas padaryta, ir gauta nijose vienu laiku, aiškinant
jams grąžinti vyną ir alų.
tiiiimiHimiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiii'immi

Tos rųšies modifikavimo
šiandie
nori
organizuotas
darbas -- Amerikos Darbo
Federacija.

MOKYtyĮ D M ATSDARANT.
I "

DAimnišre PADEtfe.

T

G. Petrov'as.

KALVIS MOKSLININKAS.
(Vertė kun. F. Sruoginis).
(Užb6iga)
Daugelis išjuokė Berritą. Kalbėjo, kad
jis laikos kraštvitinumo, perdaug baugus.
- - l£i, — atsakydavo nenuilstantis
blaivybės skelbėjas: -- aštrus peilis vaiko
rankose ne žaislas ir su ugnimi šiauduo
se ne juokai. Didelis atsargumas dalykui
nepakenks. Silpną ir sergantį saugoja nuo
kiekvieno kiaurapucio. Ir jųs neleiskite
šitam kiaurapučiui - alboholiui, įeiti i jū
sų gyvenimą, laisvai jam plėtotis jūsų
tarpe. Sandariai uždarykite jam duris.
JIĮS patys, kaip sandariai kalėjimuose už
rakinate septyniais raktais, už storų
sienų ir geležinio lango jūsų prasikaltė
lius, o alkoholis taį piktos dvasios krau
jas - pats didžiausias jūsų priešas. Jam
Teikia surakinti rankas ir kojas. Todėl ne
sijuokite iš mūsų, o geriau padėkite mu
ms surakinti pančiais ir grandinėmis pri
lįsti tą baisųjį velniūkštį, kuris sėdi
dugne kiekvieno butelio ir stiklelio.
Kad blaivybės žodžiai plačiau išsiplė
stų ir pasiektų visus užkampius, Elju Ber
ritas, kaip tikras apaštalas, su ryšeliu už
pečių pėsčias vaikščiojo" iš kaimo į kaimą
ii: tolimiausius viensėdžius. Visur jį su
tikdavo maloniai ir noriai jo klausė.. Jo
stiprus ir įtikinantis žodis visus versdavo

•

pagalvoti.
Daugelis suvis nustodavo gėrę. Ka
da paskui už pusmečio Elju Ber ritas juos
sutikdavo, mėgdavo paklausinėti:
— Na kaip! Ar neišsiilgsti stiklelio,
ar ne sunkiau gyventi? Ar neverkia pa
ti, vaikai t
— Ką ir kalbėti! - linksmai šypsoda
masis atsakydavo užklaustasis: - Rodostik dabar šviesą pamatėme. Šeimoje vie§-.
patauja meilė, ramybė. Žmona neatsidžiaū
gia. Ir pačiam linksma ir namuose yra
išteklius. —
Taip keliaudamas ir skelbdamas blai
vybę Elju Berritas apėjo žymią dalį Ame
rikos, buvo net Eurbpoje Anglijoje. Lai
ke kelionių jisai atydžįai į viską įsižiūrė
davo, apgalvodavo, tyrinėdavo: kas, kaip
ir kodėl. Juo toliau, tuo labiau jam aiŠ-*
kėjo, kad gyvenime ne taip viskas pap
rasta, kaip kai kuriam iš karto gal pasi
rodo, kad net tolimi gyvenimo apsireiški
mai ankštai tarp savęs rišasi ir kad vie
nų negalima pakeisti, nepakeitus kitų.
-- Sunku išsausinti dalį miško palikus1
kitus jo plotus balomis -- mąstė Berritas.
~ Jęi sausinti, tai viską sausinti. -Sugrįžęs Amerikon, 1844 niętais pra
dėjo leisti žurnalą — "Krikščionis".
- Tai nebus "dVasiniš ,, žurnalas, pa
prastam to žodžio supratime, kaip kaikūrie gal pamanys, spręsdami iš pavadinimo
— rašė naujas redaktorius įžangimtfme
straipsnyje., - d a : bus (p^įfc^tas š a l t i 
nis žurnalas,įkuriame skaitytoj^-ras^vi-l
sas paskučiausias žinias ir bus* kalbama i

t

iinn

kalbėtojas jam sakė:
apie visus gyvenimo apsireiškimus, kaip jas, laukai pavirs tyrais, sustos prekyba,
~ Tamsta esi pirtnu kalviu, kurs ant
paprastai būna ir visuose kituose žurna pramonė ir 'mokslas, žnonės pyksis tarp
savo priekalo pradėjo kalti vietoje kar
luose. Tiktai visi tie gyvenimo apsireiš savęs. Įsivyraus ^iaur/ųs instinktai.
kimai ir paskučiausios žinios bus gvildenu
Visa tai bus kur fcas brangesnis už do taikos šakelę. Tasai priekalas - tai
ma krikščioniškoje, evangelijos šviesoje. mokestis už paliūosavimą vergų, negu kilni tamstos širdis, o kūjis, tai karštas
pilnas žmonių meilės žodis. Daug esi pa
Šitas žurnalas stengsis, kiek bus galima, reikalaujami šimtai milijonų.
daręs ir garbingai gali pažvelgti į savo
apšviesti Kristaus Trieilės ir tiekos Šviesa 1
Užbaigoje jis kalbėjo;
visus mūsų tamsaus gyvenimo kampus. —
— Nejaugi kilnus darbas išliuosavimo darbą. Dieve duok, kad tamstos kalvėje
Naujo žurnalo redaktorius turėjo daug- milijonų pavergtų brolių negalimas įvy- neišnyktų kalviai! Jų kūjams žvangant
darbo. Buvo didelis sujudimas. £jo ginčai kinti kilniu būdu, be prievartos, keiksmų greičiau nukals laimę.
Garbė kalviui Berritui!
ar panaikinti murinų vergiją ar ne. Vie ir dejaVinfų, o linksmu ir ramiu džiaugs
'
ni tvirtino, kad murinus jfets Dievas pa mu!
Garbė! garbė garbė f"— sušuko vienu
— Žmonės — broliai — klausdavo jis, balsu susirinkimas.
skyrė vergauti. Kiti vėl Rijosi iškylančių
maištų davus vergams laisvę. Berritas "— kur jūsų brolybe! Kur Kristaus mokSugrįžęs tėvynėn Berritas vėl važi
karštai ginčijo, gynė priešingą nuomonę. slast —
nėjo po visą šalį, sake prakalbas visfrr
Nėsitenfrindaimas spausdintais straip savo žodžiais nešdamas taiką.
~ Net gėda apie tai rašyti, ką vergia
jos jau negali būti - piktinosi * 'Krikš sniais, Elju feerritas apvažiavo visus Jun
- Išvažinėjau daug šalių - kalbėjo
čionies1 " leidėjas — ir kad žmonių negali gtintus Valsčius ir sakė prakalbas, persi jis: mačiau daag tautų ir, tiesą pasakius,
ma skirstyti į rųšis sulig spilVos jų odos kėlė !Europon, čia aplankę Angliją, Fran- visur jnačiau vieną: dori žmonės nori ra
IT Veislės. Rodos per puMevyniolrk'to am tiijll, Vokietiją. Visur šaukė -susirinkimus, miai darbuotis. Visur geresnieji žmonės
žiaus galėjo žmonės įsigyventi tą mlhtį, «aleė prakalbas, žadino kilnius žmonrų jau
turi vieną mintį, kaip sutvarkius gyveni
kad visi mes esame broliai xr kad visi ly smus. Jo darbas nežuvo. Jam skatinant
mą, kad žmonės, fcaip broliai gyventų. Ir
giai turime teisės laisvam išmintingam Brukselyje, Paryžiuje, Frankfurte ir Lonpo viso to, ką mačiau ir girdėjau pasaky
vehimui. Tečiau toli gražu ae taip yra. done'mrvo gųšaukta taikos lcongfesai. Tais
siu, kad ne "žmogus žmogui priešą*^,
rugelis vadinasi krikščionimis ii* lig šiol kongresais Elju Ėėrritas džiaugėsi, kafp yienas priešas yra pas mūs, pas visus, pas
rie*8uf)rarita pa$r*astds * pagrindinės tiesos, m$Ms vaikas.
atskirus žmones ir visas tautas - tai Jnkpirmės kregždelės -- lruksmai
kad žemindamas žmonas artimį, pirmiau , „ -- . .Tai
.
,- i •
- , , . .
tybe, tamšum%s ^^to ir sielos. Kovokite
siai patsai save, savo paties vertę paže kalbėjo jis: -- Kad IT ne is karto jvyks., ^ ^tuo prieš*. KovoTute su Juo visomis
mina.
pasaulio taika, vistiek pirmieji jos, skel- v™-JA,,™:*; Kada kildavo kalba apie karą Siaurės bėjai >jau buvo pas nąus. Gal ne kartą mus pajėgomis. *Taip visą savo gyvemma-iki septynių
senimo pasėlį sumu&ledai, žmonijos vai
Jungtinių valsčių su Pietiniais deljpaliuodešimtų metų savo amžiaus Klju Berrėta,^
jau
savimo vergų, Elju. feeirffe griebtai taį visut" nenuilstamai sėjo grūdus gerumo.
anksi
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Jis ybuyo pasak 'Kristaus * ^ S i ų Eemėš
S.*^ A >.G«»iii išpįkite
druska ir tikra pas&ųlio šviesa.
lali^Vii
ten /&&&US
arrni įsi
\Ą i
bus pigSu. Prasidės karas, imsUies 4 kliu- išreiškė pagarbą Betrritui.*
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beje, šv. Bonaventūros vardu
fcia reikia pasakyti, kad lie
įsteigta.
* ^ j r f M i A tuvių kalba šioje mokykloje
Įstaigos.
turės pilnų teisių. Rūpinamasi
Mokyklą sudaro tris į štai-! gauti iš New Yorko departa
tetas žymiai nupigino išleidas gos: 1)' "high scliooP' (aukš mento "oi Education^ lietu
CICEROj£.
,už moksle. Kainos į bertainį- toji mokykla), 2) kolegija ir vių kalbai pilną, pripažinime.
—
terminą, (12 savaičių) yra se 3) Seminarija, 'tas įstaigas Sportas.,
Prasidės.
Kaip kitose Amerikos mo
Nedėlioję rugpittcio 31 d. kančios: už mokslą $38.00, už veda tėvai pranciškonai.
pusė po vienos valandos po kambarius $12.00 -- $18.00 ir Šiemet "liigk school" turės kyklose, taip ir šioje moky
pielų, Šv. Antano parapijos valgį $3.50 -- $4.50 į savaitę. vien tik ketvirtąjį kursą. Pir kloje moksleiviai smarkiai,
svetainėje ir darže bns di Šioje mokykloje netik aukštus mų trijų nebebus, nes Vietos lavinami sportu. Kas gerai
moka "foot balP, "basket
džiausia minia žmonių. Saky- mokslus galima eiti, bet ir pra yra per maža.
Kolegija turi pilną mokslo bąli" ir "Base ball", gal
« kodėl- Nugi, broliai ir sė dinitts; yra patogia proga prit
kursą,
paskirstytą
ketveriems'
1
1
rie Hi
h
No
užsidirbti nemokesnį visiems
turiu pasa-l* "* *** P
8' &*ool.
Sut§s, prispirtas
kyti, - kad Prasidės - Para rintieji daugiau informacijų; metams. Čia mokama arts, metams. Vargingesniems mo
lajos B ašaras. Prasidės! - ii meldžiame kreipties i Lietu selenes, pre-medieine ir t. t* kiniams duodamagjdarbas.Tuo
vių Knygyną, 609 College Baigęs kolegiją gauna laips bttdu jie dirbdami 'atsilygina
that's alL
nį A. B. arba B. S.
až mokslą.
. !
Pl'ace, Valparaiso, Ind.
Jau traukiu.
Seminarija yra viena iš pui Mokslo pradžia.
Valdybai
kiausių ir didžiausių Ameri Šiemet mokslas Seminarijo
Giedrininkų 16-tos kp. su-f
koje. Ją lanko studentai iš 22 je prasideda Rugsėjo ^22 d.,
sirinkimas įvyks rugp. 27 d.
diecezijų. Viso studentų yra1 "High Scliool'' ir kolegijoje
seredos Vakare, 8 vai. šv. An
335.
•
, .; ,j, - Rugsėjo 25 d.
tano par. mokykloj.
ŠV. HONAVfcHtUftOS
Moksleiviai.
Kąs iš lietuvių moksleivių
Visi nariai būtinai turi da
MOKYKLA.
Į šias šv. Bonavenutros iš norėtų stoti į s\\ Bonaventū
lyvauti šiame susirinkime.
taigas suvažiuoja moksleivių ros mokyklą, turėtų tuojaus
Taipgi, visi moksleiviai ir stu
jau atėjo
moksleiviams, iš įvairių kraštų ir tautų. At kreiptis raštu į jos Rektorių
dėntai kviečiami ateiti į su
baigusiems šiemet pradžios rodo lyg jose esama "leaguc šiuo adresu: Rev. Thottia*
sirinkimą ir prisirašyti prie
mokyklą, apsvarstyti, kur jie of nations" (tautų Sąjunga). tlassfnan, O. F. M. St. Bonagiedrinihkų - A. L. tC. moks
galėtų geriausiai toliau moky Pernai mokėsi čia net apie 10 ventures College et Seminary
leivijos.
tis.
lietuvių.
- St. Bonaventūre, K. ¥.
Kuopos valdyba.
Tai vra svarbus klausimas, Lietuviams duodamos tam
Važiuoti gi reikia šitaipos:
ypač mums katalikams moks tyčiai lietuvių kalBos pamo Pensilvanijos ar Erie railroad
leiviams. Mes turime ieškoti kos. Einama visas kursas, ne iki Olean, N. Y. Iš čia bile
ne tik mokslo, bet ir įsigyti sti tik gramatika, sintaksė, bet ir kuriuo traukiniu ar gatvekaValparaiso, Ind. Lietuvių prių katalikiškų principų gy literatūra. Be to dar dėstoma riu j St. Bonaventures. Trau>
kinys ir gatvekaris sustoja
Moksleivių literatiškos Dr- venimui. Reikia tad mus pasi Lietuvos istorija.
4aeiai ties niokykla. ls Olean^
jos knygynas tapo perkeltas rinkti tokių mokyklą, kuri
—
ki mokyklai važiuojama ne
naujon vieton, 609 College galėtų mums ir suteikti rim
Kreivos
Akis
Ištaisomos
daugiau 10 minučių.
Plaee, prieš pat East Halį to mokslo ir sustiprinti mūsų
F. A. Gelumbis.
Atsilankantieji
Valpai'aison katalikiškąją pasaule žvalgą.
Norėdamas pasitarnauti lie
<iimiiiiiimiuiiiiiiii!iiiiiiiiiimiiu::iiim
auklėtiniai ir s i č i a i yra ma
loniai kviečiami atsilankyti tuviams moksleiviams, šiuomi
ATŠAUKIMAS.
pasiryžiau
usteikti
jiems
tru
knygynan.
Paskelbta laikraščiuose, kad
Prie progos, turime pažymel putį žinių apie vieną garsiąją
Lietuvis Specialistas
Giedrininkų - moksleivių sei
ti, jog Valparaiso t^niversi ' mokyklą New Yorko valstyl
Akiniai $5 ir augščiau
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1. mas šįmet j vyks rugsėjo 5 ir
6 d. Cicero, 111.
D A K T A R A I :
3333 South Halsted St.
#5*
Atsiprašome!
Giedrininkų
• «••!•
• m^&i
T Telefonas Boulevard l f # t
20 metu Prityrttoo
seimas neįvyks pažymėtose
Akintų
pritaikymo
meno
t
dienose.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4108 SO. ASHLAND AVENUE
Praeitų metų seimas nenu
1442 So. Western A ve.
Chieago, 111.
Telef. Lafayctte 414%
tarė Šįmet laikyti seimą Ci
Vai.: 9 ryto Iki 12 piet: 1 Po
piet Iki S po piet, • :»> rak. Iki
cero, UI., ir nebuvo nei pra
9:30 vak.
I
• *-••».
nešta, nei susitarta su Cicero
1
giedrininkais kaslink seimo
Tcl. Boulevard 05S7
Gydytojas, Chirurgas. Obs
rengimo. Dabar pranešus, ke
tetrikas i r Specijalistaj
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
liomis dienomis negalima kaip
Elektroterapas.
Aklo Ligas
IŠIMA TONSILUS —
Ar jums skauda galvą T
reikia surengti seimo.
Ar Jūsų akys ašaroja T
8=1
Ar yra uždegtos?
Chicagos Apskr. Giedrinin1707 W. 47-th St.
Degina
ar
niežti?
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
kai, del daugelio priežasčių
Ar skaitant akys greit pavarg
6 iki 8 vai. vak. NedėUomfa nuo
sta?
tarėsi šįmet rengti seimą a8 Iki 2 vai. po pieta.
Ir akxb'«Dl« llapurao ptdMj* b« oAr kvarta galva?
pmnmtįom. M tam tik romi* moktpie Kalėdas arba Naujus Me
Ar matote kaip Ii plukančlua
llAkomli prlemonAmla b«l vatatala,
taikus
gBll»Ha« ftrdAJIm*.
tus. Dar nenutarta seimui nei
Telefonas Seeley 7489
paMkmraKal. Ir j«l
Ar
atmintis
po
truputi
mažėja?
yr» retkalaa dhro op*rac!Ja«.
laikas, nei vieta.
Ar akys opios Šviesai?
a
~ p * t A r v a T l m « t«lkla M T O
Ar Jaučiate kaip lr smiltis aottąę:
Kun. A. Linkus.
kyse?
1411
So.
50
Ave.
Cicero,
Ui.
iiiiiiiiiiiiiHiiiiitiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiifn
Gydo specialiai visokias vyrų fr
Ar yra balta dėmė ant rokų?

S. BONEVENTURE, % Y.

VALPARAISO, IND,

MEKANIKAMS PRANEŠIMAS
CICEROJE

DrSABrenza

-

•

• -

•

-

• -

Dr, I. M, Feinberg

moterų ljtiSkUs liga*
2401 Madlson Street
k a m p . W e s t e m Ave, — Chlcago
Valandos: 2—4 po pietų 7—t vak.

Oflaąa atidaryta*: k a r t i m oua
» • pUt Iki • raL Takara.
Madailomla fr
rytas.
1
i

i

v»L

Ar turit kataraktą?
Ar turi Žvairas akis?

-»

KIso Tel. Boulevard M M
Hezld. Tel. Drexel 9191
Tel.

Boulevard

2160

Dr. A. J. KARALIUS
i

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
Chlcago, 111.
' V

v

^

„,•

I I I Į < 1 t

—

Dr. Maurice Kahn
Gydytojai lr
4 6 3 1 S. Ashland A v e .
Tel. Yard. 0M4
Valandos;
Nuo 10 iki 12 piet
Į Nuo S iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedel. nUO 10 iki 12 piet.

ss

i

&dh

Tel. Boulevard 368«

Dr. J. P. POŠKA
GYDYTOJAS

EB

B t E A a GVDYTOJĄfl IR
OHTRtRGAS
•peefallstas Moteriški}, VyrUk*
Valkų tr risų chroaiikę ilgų.

mm

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

DR, CHARLES SEGAL

GHtRUBGAS
tmi
ito. M o t f a a VtrMt
Valandos: t — I I 9 ryto.
Vakarais nuo 7 lkl •
CICERO OFISAS;
H 4 I Sdnth 4f-ta
Armam
Telef. Cicero 4«7f
Vaiand.: t — • : # • • . V. kaadlen.
Utarninkais ir petnyčionu nuo t
iki t ral. rak.

ofts% p o

IRTO

nnnaerhi

4729 S. Ashland Ave.
SPECUALISTAS
Ditorn, Moterų lr VJTU Lign
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—C
po pietų: nuo
7—«.«t
rajeare
NedėUomii: 10 Iki l t .
Telefonas Mldway 2880

BIC
DR, P, Z. ZALATORIS

tink katalike spaudą.

i-^urvi

|• m m n • .

Lietuvis Grabortus
S814 W. I S r i Fl.
Otcago. Dl.
Pataikauja ląidotnfėae kuoplgiauala.
Reikalą meldilo atslla%itt,
o IMtno
diurbu burfU »lg»

i

!•

ii

=

Dr. M. ŽILVITIS
Dentistas
» ^ S** 3
Brighton
Park po Dum.
U 4 5 So. Halsted Street

Perkėlė

— — — — —

^

, , . Traukimas
dantų be skansmo.
Bridge gertsosfo aukse, tiu mūsų
pleitom galttha valgyti kiečiausią
maistą. Garantuojame visą savo dar
bą, ir žemas mūsų, kainas. Sergėkite.
c»v6 dantis, kad nekenktų jūsų svei
katai.
1545 West 47-th Street
NetoU Aįlilaau Ave,

S. W. B A N E S |
19 W. Monroe Street
5<K*» t 0 4 - - t c L RandolpL2»00
v a t . Huo t ryto Iki 8 po pieiq
mto **OZ So. Oalsted S * .
« « e f . Ylitdfc 101B

3E3S

••-

C. V. G H E S N U L

MaliaVOia.

kalkių, negu suaugęs. Minkštų dantų pavojus gri daug pavyzdžiui, H- • • • • .
ŠV. P e t r o b a ž n y č i ą IŠ l a U - kučial renkals pudafrn dantų tar1
pala Tie nuodingi pūliai j ei na vėliaus Telef. Centrai « * l l
ko baigiama maliavoti tep į kraują, ir padaro viėfckė'U Įvai
bakterijoms.
lioti. Taip jau pradėta ma rioms
borden's Eage Pilėnas pasirodė.
esąs brangus veikėjas nukovojanti*
ADVOKATAS
liavoti iriokyklos ir svetainės nedapenėjlmą,
nes užlaiko savy vita
1>T K. Dcarborn Street
minus tr minaralus prttdihė^e čtelykambariai.
Vaiand.: nuo 6 iki 8:30
bėje.
r
Nedėliomis 9 iki 12
Seserys Pranciškietės.
Idant ir lilettivė motina Žinotų
Rėeid.: 8323 So. Halsted Str.
kaip
vartoti
Borden's
Eagle
Pieną,
Telef. Boulevard 1310
Dabar čia laukiama Seserų Bordeno Kompanija išleido Lietu
Chlcago.
Pranciškiečių, kurios šiemet vių kalboje pamokinimų kaip paruogtl Borden's Eagle Btėnas Viso
apima šv> Petro parapijinę mo- kių amžių kūdikiams. Jei nori kopi *>
jos tų instrukcijų, Iškirpk kuponą
kyklą.
•<•:& iŠ laikas nuo laiko telpančių pagar
sinimų ir prisiųsk jiems, 0 jie su
Piktadarys.
IiTJETDVlS ADVOKATAS
mielu noru visai dykai Jums pri
2M1
W. 28-nd St. arti Leavltt St.
17 Rugp. ano sekmadienio sius JasTelefonas Canal 2552
įkaityk šituos straipsnius kas sa
Valandos: i ryto iki 9 vakaro. Senaktį koks tai nežinomas nie vaite lr pasflėk a t l a š i .
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki «
kšas išdaužė 6v. Petro bažny
v. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
čios zakristijos duris ir suga
tus ir padirba
visokius Doku
mentus,
perkant
fcrba parduo
dino užraktą. Buvo manyta,
dant Lotus. Namus, Farmas ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
jog tai vagies darbas, bet nie
mo morgičiaus lengvomis išlygo
ko neišnešta.
mis.
J

KAS1MIR P. GUGIS

JOHN KUCHINSKAS

MOKINIU
ATYDAI!

Ateinantį menes} prasidės
mokslo metas, tad laikas
pagalvoti apie knygas.
Draugo knygyne randasi
įvairių knygę.
Perkant daugiau duoda
ma nuolaida.
"Draugo Knygynas

Pranas.
KŪDIKlv

rEROVESSKflH^
DEL APRŪPINIMO
MOTINty IR JV
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.^

Wt

BALYS F. MAStAOSKAS

l

1

ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001

. Čhicago, i k

TeL Randolph 1034 VaL n u o t - 5
VAKARAIS:
2S01 S. Bklsted s t TeL Bfvd. 2773
v. v apart Panedėlio Ir
Pėtnycloa

i—
iirf^-

Dr. Chiropractor ir
i

lr—••i.l»«

i — iĮirM

AKUSciKa

L. t j

ANIELĖ KAUSHILLAS

•tvM.ir^Mml

SKAIPSNIS 87
Metai po kūdikystės yra begalė
svarbus, n6s juose dedasi vyrišku
mo ir moteriškumo pamatai. Galima
tada pagelbėti vaikui jsigyti pama
tą vikrios ir stiprios sveikatos, ar
ba lr silpnumo bei menkumo.
Menkumas ypatingai akstiną blo
gus penėjimas. Netinkamas maistas
ne visados paeina iŠ jo stokos, nes
ir turtingi nuo to kenčia. Gali kū
dikiai gimti su aukso Šaukštu, bet
jei negaus duonos ir pieno, orančlų
sunkos, žaliu vaisių, šviežio oro, sau
lės, miego tr mankštinimu, tai bloga
sveikata ir menkas Išsivystymas bus
jo gyvenimo draugai. Inžinui reikia
tam tikrų anglių, kad jis gerai dir
btų, taip pat ir žmogaus mekanismas reikalauja tinkamo kuro, kad
geriausiai tarnautų.
Nekurie maistai yra būtinai au
gimui o svarbiausias iš jų yra pie
nas; jo stoka dažniausia padaro nedapenėjimas, nes jame randasi visi
elementai akstinanti augimą.. Vie
nok ir po kūdikystei pieną negali
kiti atstoti, tik Jam prigelbsti. Nor
mai} kutink*} reikia įpratinti visus pa
prastus valgius,* ne keptus; nerelkik
pataikauti jo noamrs. "Smaguriavi
mas" yra skylutė pro kurią atlenda
nedapenėjimas.'
Vaikas
reikalauja
kit-ko, negu suaugęs, kuris tik pa
laiko savo jau išvystytas savybės.
Nedapenėjimas paliečia dantis, nttgus, kaulus, o mineralai kaip spinačo geležis, pieno kalkis ir fosforas,
duoda gyvybės ir kietumo. Vaikas
reikalauja pe.tirts
sykius daugiau

• i

A. A. O L I S

?334 m OAKLEY AVE
tatmtrmU k i

A D V O K A T A S
Buvęs Lietuvos Atstovybės Va
šingtone Patarėju.
Metropolitan State Banko Kame
2201 West 22nd Street

- .

V. W. RUTKAUSKAS

Gydau be vitlstų ir be operacijų,
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
TeL Yards 4*51
S252 So. Halsted S t

V 0 KA TA S
m >*»• i Ofisas Didmieatyj: '

29 South La Salto Street
r

Telefonas Central 0300

Tel.

Canal 2655
O. J. l»ANSIR!fA
Fotografas
PANSnUTA STUDIO
1901 S. Halsted St.,
Ohlcago.
Tolumas nedaro skirtumo
Saukiamas, važiuoja J visas
miesto dalis.

—

nkmMt

f

^

—

Vakarais 3223 S. Halsted Št.
Telefonas Yards 4681
"

•

-

-

"

—

;

ISTASULANI

i

GHAS. K. VUOSAITIS

A D V O K A T A S
Vidurmiestyje Ofisas:
i Room 011 Ctilcago Temple BMB

VYRŲ IK MOTERŲ

7 7 W . VVashington St.

RUBĮ) SIUVĖJAS

CICERO Ofisas: Panedėlio
1814 8. Cicero Av. TeL Cicero M)*6
ĮBRIDGEPORT Oftoas: Kitais vak.
•SS S. Halsted St. TeL DonL t f 8 7

Siuvame siutus ir 0'Ceatus
naujausios mados. Atliekam
darią ko^eiiausia už vi
siems prieinamas kainas.
Valome, Dažome, ir At
naujiname senus.
233t *. LeavtttJftr.
Tel. Roosevėlt Wsb

J, P. WA1TCHES
L a w y er
LIETUVIS ADVOKATAS
. j i ) . Slf>-»10—127 H.*Hnr>
born St. TeL Randolph 5684 65t>&i
10717 •MMfaa Ave.
TeL Punmaa 0177

ii

lUli

-

TeL Central 0200

• n'

I M I I I Į I , II

^_

...

:•:•

i^sr'-—

•:,

—

i

"KAUNAS""Jame galima pamatyti visą ftauna
kkip fent delno. Jame yri Val*>tyfcės Prezidente rū

.,.,

mai, Seinia rūmai, įžymiausios įstaigos, boafcos, kr4u.'

..*-

==!•
1437 So. J I Ave. *eL Cicero 8270

CHAS. SYREVVICZ
lietuvis

Graborius
Laidotuvių kai
nos ktekvfenftib
prieinamos.
Pirmos RIesos
B£a£lnos
Private Ainfeu- LTce'Ssed. Efiit>.
lance
F. B. Palaca

1

• »

Jei norite, kad biznis
sektųsi, garsinkites die
llr^/l>raLlgė'^ ku
ris duoda geriausias
pasekmes.
Galima siųsti skelbi
mus pet p*hą, ackesuodami:

Kauno Albumas

Wlwm
: •

.

B LIKS.

IMI

Vakaris: 1051 West 22 8t

KAUNAS!!

mmtL
m ctoMi rtti

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

TRIBTJNE

Randolph

A D V O K A T A S
MetropoHtao State Banko Kante
4*01 # . i l b d S t
Tel. Ganai • * • *

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮI

S. D. LACHAWICZ

1

j Vaandea: l t lkl l t ryte: 1 Iki t
po plttų; t iki t Takar*

16S8

Telefonas

GRABORIAI:

1545 W. 47 St. ir Ashland Av.

lietuvis Gydytojai Ir
Chirurgas
1821 bo. Halsted Str.

ROOM

• • • • • • —atiiMh dėu

•

••

Telef. Boalevard 2551

mėta, renk kaip gk išgali, pla

DR. 0. VAITUSH, 0. D,

Piknikas.
24 Rugp. Šv. Onos Moterų
Dr-jos rengtasis piknikas su
vakariene įvyko, Švento Petro
bažnytinėj svetaniėj. Mat, ii
priežasties blogo kelio nebuvo
galima prie Dunnebaek miško
privažiuoti. Kokios to pikniko
ipasekmės, kol kas da nesuži
nojau, bet reikia tikėtis, pel
no bus nemaža.

TeL Cmnal 0257 Vak. danai u t į j

*m

Jei nori, kad katalikai lai

*J*m

LIETUVYS AKIŲ SPECIAMSTAS
Palengvins visų
akių
tempimą
kas yra priežas
timi skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotumą, skaudančius
ir užsidegusius
karščiu akių kreivos akys katerakto, nemiegio; netikras akis {dedam
Daroma egzaminas elektra parodan
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi teisngai, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
lon. Valandos: nuo 10 lkl s vakaro
Nedėliomis nuo 10 110 l t .

Kampas 3Ht Str.

mmkm

1

—

3 1 0 3 S. Halsted St

Perkete

DR. JAN J, SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatvėn
Ant trečio augšto viri Platte aptiekos. kambariai: 14. 15, 16 lr 17
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
Nedėliomis uždaryta.
if

OR. A. A. ROTH

KENOSHA, VVIS.

7 Soutti Dearborn Street

Cicero, 11L

OR, A, l RUTKAUSKAS

Dr Marya
Dowiat-Sass

u

ADVOKATAS

HARDVVARE, PAINTS. OILS ANt> GENERAL
REPAl&ft

1421 So. 49 Court

^

JOHN I, BAGDZHJNAS

J, i i . Z D A N I S

-

D r, A.Račkus

P m ii • •- M

Norėdami ką pataisyti, kas "tai neimtų, ar tai elek
trą, ar apie namą, ar apie zoviesus visuomet kreipkitės
pas manę J. A. ŽDANIS. nes esu patyręs mekaniškame
darbe. Jau Lietuvoje dirbau už mekanika.
Taipgi užlaikau įvairių spalvų maliavų, šepečių,
vinių, skuros, žoHs pjovimui mašinas, elektros lempu
tės, dratų, svičių, stanCel ir visokių kitokių reilnnenų.

DR, SERNER, 0 . D.

• *

ADVOKATAI

ttivėą LJetavos st^eetkarini, mirusUįJą tietutols k|ržygių paminklas, puikiausios Kauno tafenyčios k t.t.

DIRAUC5AS"

Taigi labai verta tokį albumį įsigyti. Kaina tii 75 c,

2334 Sd Oaktey Ave
Oiicago, IU.

D^AtJO AS PUBLISHItfG <J0»PANY
(25^34 So. Oakle/ Avenue
Cbldago, Illinois.
f
,HTT

itm

Tel Roosevęlt 7751 [

Į u m u • • • • t • • • ! r H i H H

g

ii>imį.

D E A Ū O A 8

•

vyks trečiadieny Rugp. 27 d. Visi nariai malonėkite susi- 20 narių. Matome, kaip mūsų
draugystė auga. M'aolnSčiau,
1924 Aušros Vartų parapijos rinkti,
kad ir šiame susirinkime, bu
svetainėje.
N. Klimas, nut. rast.
tų kuodaugiausia kandidatų
Kviečiame
atstovus-ves
IŠ 18-TOS KOLONUOS. istoti. Nuo jūsų draugų pa
. skaitlingai atsilankyti į susi
čių priguli draugystės pakėli
rinkimą.
Švento Jono Evangelisto mas. Juo draugystė nariais di
I. Petraitis, pirm.,
ŽINIŲ - ŽINELĖS.
BUS DAUGIAU NEGRŲ
Draugystės susirinkimas įvy desnė, tai ir turtas didėja.
M. česnavičius, rast.
X Vakar "Draugą," ap
CHICAGOJE.
ks nedėlioję, .Bųgp. 31 d. 1924 j g u pagarba,
lankė visa eilė svečių. Tarp
švento Jono drangas.
Iš pietinių valstybių į šiau kitų p-nia V. Valantiejienė, Town of Laikietės sutaisė m. pirmą valandą po pietų
rines negrai dideliais būriais Moterų Sąjungos Centro pir Nekalto Prasidėjimo Panelės ant 18-tos ir Union Ave. momet įstojo į mūsų draugystę
persikelia. Mėginta juos ta mininkė, iš Maspeth, N. J., p- Šv. vėliavą Šv. Kryžiaus Baž kyklos kambary. Taigi germe persikėlime sulaikyti. Pa nia O. Dobrovolskienė, iš nyčiai. Vėliavso įvesdinimo biamiejie draugai, prašau susi
skaitlingai.
Turime
Brooklyno, N. Y., tos pačio? iškilmės įvyks devintą "Lap- rinkt
sirodė tuščios pastangos.
Daugelis sprendžia, kad jeiSąjungos Centro vice-pirmi- kričio. Kitos informacijos bus. daug svarbių reikalų sVarspaskelbtos vėliaus. į
tyti. Viršminėta draugystė,
negrų emigravimas nesustos, ninke; p-nia Jankauskienė, iš
Su pagarba
laikė savo pusmetinį susirin- Tel. Blvd. 9641.
tai Chicagoįe už keletos me Cleveland, Ohio attsove j M.
Mrs. J. Sucilla.
kimą Liepos 27 d. 1924 m. Tą
A. K A I R I S
tų jų rasis daugiau negu rei S. Seimą, su savo sūnumi. Su
dieną
į
draugystė
įstojo
šie
Murinto Ir budavojimo namu
svečiais buvo atvykusi p. 'Ą.
kia.
V GENERALIS
nariai: J . Jasinskas, A. DauPietinėse valstybėse sun Mikalauskienė, iš Brigbton Eugpiučio 27 d., 8 vai. va
jotis, A. Abrutis. Išviso siekus negrams gyvenimas. (Te Parko, " D r a u g o " uoli rėmė-' kare, Davis Sąuare parko sa
lėj, Vyčių 13 kuopa turės sa
Atsilankykite pas mane duosu
nai jiems trųksta užsiėmimų. ja.
gera patarimą.
vaitini susirinkimą. Prašoma
3352 So. Halsted Street
Dėlto, jie iš plantacijų plotų
X Į Chicagą, aną dieną at visų narių laiku susirinkti,
Chlcago, III.
keliauja į šiaurius ir ieško vyko iš Liet. kun. E. Paukštė,
Home
nes reikės aptarti kuopos bė
3356
Lovve
Avenue
darbo miestuose.
Dirbtuvė iš Vilniaus Vyskupijos. Gerb. gantieji reikalai.
se jie turi pirmenybe. Delito, svečias irgi teikėsi aplankyti
**
Korespondentas.
kad sutinka pigiau dirbti už " Draugą".
mirė rugp. 25, 1924 m. 8:15
vai. ryte. 54 metų amžiaus.
baltuosius darbininkus.
iš Kauno Red. Tauragės
X West Sidėje įvyksta ne "Motinėlės" Seimas šį me Kilo
Apskričio
Šilalės parap. PairuŠtai, Chieagoje nesenai j bme Kaimo. Išgyveno Ameri
paprasti dalykai.
Kasdien tą įvyks 2 dieną Rugsėjo
Malavojime, dekaruojame,
vyko negrų nacionalė konven
koj 32 metų.
veik atsiranda vis naujos (September) Atlantic City,
kalsimuojame ir popieruoPaliko dideliame nuiuldime
cija. Suvažiaviman iš visų
brolj
Roką
ir
sesers,
dukterį
jame namus.
Paaarome
kandidatės i vienuoliją. Jau N. J . Strand Hotel 2 valan
Tamošauskienė.
Suv. (Valstybių kraštų suvydarbą greitai ir pigiai.
Kūnas pašarvotas 3426 Au3 nuvvko. Šiandien vvksta dą po pietų.
Užlaikome maliavų, popieko keli tūkstančiai delegatų.
burn Ave. Laidotuvės įvyks pėJ. J. Kaulakis, pres.
ru.ir stiklu ir t. t.
dar dvi V. Doviataitė ir V.
tnyčloj rugp. 29. Iš namų 8
Jų didžiuma atvyko su šeimy
vai. bus atlydėtas j šv. Jur
3149 S0 HALSTED ST.
Vabaliutė,
baigusi
"high
gio
bažnyčią,
kurioj
įvyks
g
e

Pres. Ramancionis
nomis. Tas reiškia, kad jie
dulingos pamaldos už velionio
school".
Garbė
vestsidie- Gvardijos mėnesinis susirin
Chicago, UI. TeL Yards 7282
sielą.
atvyko su tikslu
neapleisti
k imas įvyks 29 d. Rugp.
čiams?
P o pamaldų bus nulydėtas į
laaaaMnaHHaaaBiMaMMHiHHHii^Baatf
Cbieagos.
šv. Kazimiero kapines. Nuo
(Aug.) 8 vai. vakare papras
širdžiai kviečiame visus gimi
X Rugpiučio 26 d. vakare
Artimoj ateity įvyks kitas
nės,
draugus ir pažįstamus da
Armitage 6193
toje svet. iš priežasties 20
lyvauti
šiose
laidotuvėse.
Lai
Čia negrų suvažiavimas. (Tas Vyčių XIII-tos kuopos beis- metų sukaktuvių. Sukaktuvių
dotuvėms patarnauja grab. J.
F. Eudeikis, Yanls 1741.
pat bus kaip su anuoju. At bolininkai (10 ašmenių) išva šventė įvyks - 31 d. Rugp.
Nuliūdę: Brolis Raikąs tr vi
vykę delegatai nebenorės jau žiavo į Homesteadą, Pa., kur(Aug.) 1 vai. po pietų.
sa Tamošauskų šeimyna.
reikės susiremti su Homesapleisti Chicagos.
General Roofing Contraetor
teadieči'ais,
Rugp.
28
d.,
ket
Visi
stogai egzaminuojami ir
Negrai Chieagoje nelabai
1
aprnka viniai duodami veltui.
geistinas elementas. Dauge virtoj valandoj po pietų. Tai
lis baltųjų darbuojasi, kad bus rungtynės vienos iš smar
juos sulaikyti nuo persikėli kiausiu.
mo Chicagon.
X Be bolininkų, iš Vyčių

CHICAGO/E

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI

CONTRACTORIS

A. + A.

PET. ASTRAUSKAS

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE 00.

JACOBSON ROOFING

co.

13 kp. išvažiavo į Vyčių sei
POLITINE KAMPANIJA mą Petras Sedemka, Petras
ILLINOISE.
Kazakas, V. Rukštalis ir K.
Baltikauskas. Aišku, šie as
Politinė kampanija Illinois menys atstovaus kuopai tin
valstybėje prasideda del gukamai.
bernatoriaus vietos.
Demokratų partijos kandi
datu į gubernatorius yra N.
L. Jonės, gi republikonų —
šiandieninis
gubernatorius Liet. R. K. Labd. Sąj. Cen
tro mėnesinis susirinkimas i
Small.

PRANEŠIMAI.

PAGROBĖ DEGTINES IR
.
4 5 DOLERIUS.
Trys plėšikai vakar užpuo
lė vaistinę, 4160 Drexel boulv.
Viduj buvo tik vienas kler
kas. Vienas piktadaris atrė
mė jin revolverį, gi kitu du
sukrovė savo automobiliun
nemaž degtinės, priede iš registerio paėmė 45 dolerius ir
i

nuvažiavo.

i

Policija atliko * 'reidą" na
muose, 1517 W, Van Buren
stM kur rado "moonsbinės"
gamyklą.
Ačių čiepijimams, Chieago
je rauplių epidemijos šiandie
kaipir nėra.

A. f *•
PETRAS PALUCIS
mirė Rugp. 25, 1924 m. 10*
vai. ryte. 48 m. aražaius Kilo
Iš Suvalkų Red, Šalnų Pav. Vesėju parap. Kalveliu kaimo.
Išgyveno Amerikoj 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
Moteris Katarina. 4 sūnus ir 2
dukteris, Lietuvoj paliko tėvj§
Simona ir seserį Ona ir Tofllą brolj Vincą ir Amerikoj brolj Feliksą.
Kūnas pašarvotas 1625 So.
50 Ave. Laidotuvės įvyk.* P e l 
nyčioj, rugp. 29. 1924. I š na
mu 8:45 vai. bus atlydėtas į
šv. Antano bažnyčia, 15 gat
ves tr 49 Court kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velioną sielą.
Po pamaldų bus nulydėtas I
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nes, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Moteris ir Vaikai.

DOM. MILKERAITĖ

PETR. ŽILIENĖ

mirė rugp. 25. 1923 m. 9:30 v.
išryto. 21 m. amžiaus Kilo Iš
Kaimo Red. Tauragės Apskri
čio Vainoto Miestelio. Išgyveno
Amerikoj 12 metų.
Paliko dideliame nuliūdime
tėvas Juozapa Ir Ona Mllkertus
brolius Stanislova ir Kazimiera
seserį Ona, pwam.ito B. Urbo
nienė, Anast. Stugienė, švogertus Pr. Stugį ir Aleks. L'rbo-

( P o tėvais Pieninai!ė)
mirė rugp. 26, 1924 m. 2 vai.
ryte, S2 metų amžiaus. Kilo Iš
Kauno Red. Raseinlą Apskri
čio Eičlu Kaimo. Išgyveno Amerlkoj 14 metų.
Paliko dideliame nulmdlme
vyrą Ignacą, dukterį Petronėlę
2 sunūs Bronislova Ir Steponą
2 seseris. Uetuvoj tėvus 2 bro
lių Ir seserį.
Kūnas pašarvotas 4618 So.
Talman Ave. Laidotuvės jvyks
xii batoj. rugp. 30 d. Iš namų
8 vai. bus atlydėta į Kek Pr.
frv. >f. |P. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
veikmės sielą.
P o pamaldų bus nulydėta J
ftv. Kazimiero kapines. Nuošir
džiai kviečiame visus giminės,
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse. Laidotuv
ė m s ištarnauja grab. J. F.
Eudeikis — Yards 1741.
Nuliūdę:
Vyras, Duktė. Simai
ir Seserys.

3 Prakiurimus Stoge
Pataisome už $4.00

GERA PROGA.
~
Parsiduoda grosernė ir pie
ninė dirbtuvė sūriu, sviesto ir
varškes, priežastį pardavimą
patyrsite ant vietos.
1413 So. 49 Ct.
Cicero, Dl.
ANT PARDAVIMO groser
nė pigiai neturinčio visų pi
nigų, palauksiu toliau norint
platesnių . žinių.
Kreipkitės
pas
Antaną Baračinska
5958 So. Peoria St.
Tel. Wentworth 1888

PIANAS
GROJIKLĮ PIANĄ
#125
Turiu parduoti tuojaus. Paaukosiu
$700 grojiklj pianą su 208 muzikos
rolėmis, kabinetas ir suolelis už $125.
Duosiu ant išmokesčio pasitikimu!
žmogui.
1»8» MTLWAFKĘE AVE.
Pirmos Lubos
Klauskite Mrs. Franz's Player piano.

Pasinaudok propa kol dar]
ra laiko išsirinkti gerą
[yra
ietę. del gyvenimo arti]
larąuette Park irfiv.Ka
simiero Vienuoline
KAS KĄ NORI
Pirkti narna, parduoti,
ainyti ar budavoti
Kreipkitės pas
Z S MichtyiCL

Tronsportoti0n

i—

Telefonas Canal 0610

PIRMA
Į,

PLUMBING
Geriausias plumerls, darbą at
lieku gerai ir sąžiniškai.
THOMAS HIGGINS
231S So. Oakley Ave Chlcago,

|Tel. Lafayette 4223

PLUMBING

6711-19 &>• Western Ave. Republic 5300

(Kaipo lietuvys, lietuviams visados}
patarnauto kuogerlausUl
M. VffB&A,
S228 We4t 8«tb Street

-.12JT1

Apsaugam Insulinam viską
Tel. Prospect 4345
*

PIRKIT NAMĄ ARBA LOTĄ
del gero savo vaiku ir sau kur y- |
ra medžių ir kvietkų. kur yra
vieta daržovėms ir kiemas vai
kams. Tėvai ir 4motinos, padaryki
te savo valkam * ir sau linksmu
mą, žinot gerai kad pinigai išduoti
o i rendas niekados nesugryžta.
Tuos pačius pinigus ka mokat už
randa {mokėsit f narna; trumpu
laiku pats namas išsimokės. AŠ
turiu didžiausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink Sv. Kazimiero
Vienuolyną, kur yra puikiausia
Chicagos Lietuvių kolonija, netoli
Marųuette Park kuris bus vienas
iš gražiausiu Parku visam mieste.
Taipgi visus visokios rųšies biz
nius farmas lotus mainom ant na
mu visose Chicagos dalyse.
Išmainom prastesnius namus ant
geresnu namai kokioj tik vietoj
turite. Kaipo Lietuvis tai visados
lietuviams patarnauja kogeriausia

MOTERIMS PRANEŠI
MAS.
Parsiduoda vilnonės gijos nėrini
ams visokių rųšiu. Kaina 4 uncijos
30c. — 35 — 40c. Marškonės gijos
del mezginiu ir siuviniu 1.006 jar
du lOc. 15c. Dabar jau laikas rū
pintis apie šiltesnius apdarus. Mes
jų turime
dideliame
pasirinkime.
Krautuvė atdara kasdiena ir sekma
dieniais po pietų. Kreipkitės tuojaus:

Frank Salimanavičius
504

REAL ESTATE INVESTMENTS
2418 W. Marųuette Rd. (Or «7
Blvd.)
(Arti Westcrn Ave.)
Tel. Pro*i>ect M 7 t

NORĖDAMI

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

We*t 33-rd Street
Chicago, 111.

. L. FABIONAS CO.

KAUNO

800 W. 3Sth SI. CMeip
Tel. Tioulevard M I I ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVIMO RAŠTUS.
pasekmingai siunčiam pinigus
f
Parduodam Laivakortes.

KAUNO MALT EXTRACT
Tikrai Lietuvių Maltas

i

AR REIKALINGI TAU
PINIGAI?

Vienas iš geriausiu, turtingas Ir
čystas su keturių uncu pakelis apynlals Europos.
.
Kauno
Malt
yra
dėlto
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusių išdirbėjų KAUNO
EXTRACT. Netik kad geras Ir
skanus, bet ir naudingas del
sveikatos, jisai gamina sveikata ir
padaro apetitą. Taigi kiekvienas
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
NO MAUT EXTRACT.

Mes skoliname
ant plnnuj
[morgiČių.
Mes taip pat
Perkame ir Parduodame pi r. j
nus morgiciua po $500.00 Ir a u r I
llčiau.
By
Norint platesnių
Informacijų^
[kreipkitės pas:

Perkant
reikalaukite
Kauno
Malt Extract jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog iš j
vietos.

JUSTIN MACKIEWICH

MORTGAGE BROKER

[REAL ESTATE L0ANS
Lithuanian Products Co.
INSURANCE
3613 S. Halsted St. Chicago. j|l
2342 So. Leavitt Str.
Tel. Boulevard 7258
v-

E. J. H E N I F F

<

HES TERRiBl-Y RŪBE'.
HE ACTUALLY YAWNED
ALL THE. T I M E TWA5
?TAU&NGl
&

<S>

HE

VVASMV

YAWJM»H(i*-HE

S A K £ , MA.-

UErNNje

ME BEI
į

SOrAETH>NG.!

REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contraetor &
Builder
Su tos rųšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiansis.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, U i
Residencljos TeL
Prospect 5101

H»viy
M

Mm nli

& CO

PRANEŠIMAS

PETRAS CIBULSKIS

Sales T- Service ~ Parts

••i

BIZNIS

I Telefonas Ganai 72S3

Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas

f A S T AHt)
TUR10US

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

IBTJK GUDRCT

Chicago, m.

Mc MANUS MOTOR SALES

W E L l SlNCE M Y Oi
VOU KlNOW T r \ & W i
ALMOST GAVĘ N^E. ^ P 1
6 \ \ VVE.eKS-^-SIMD'THEYT*

2400 Wentworth Ave.
Chicago. 111.

2319 West 24-th Street

i

Pas

'

3352 So. Halsted S
Tel. Boulevard 9641 [

Generalia Kontraktorini,
statytojas ir senų namų
taisytojas.

Nuliūdę:
Tėvai, Broliai, Seserys ir
i
Giminės.

f/( HEVROLEI

JOHN ZAGAR & CO.

REAL ESTATE

JOHN 6. MEZLAISKIS

DažŲ
ir Poperos Krautuve
2S38 SO. LEAVITT STR.

PAMATYK

Kampinis 2 augštų marinis namas.
Randasi didelė krautuvė ir 6 kam
bariai ant pirmų lubų -- 1 —6 kam b.
ir 1—-6 katnb. flatai su maudynė
ant antrų lubų. Namas labai gerai su
budavotas su baaementų — elektros
šviesos ir gazas arti gatvekarių li
nijos pačioj Širdy Lietuvių Koloni
jos. Randos $1,140.00 J metus —
Cash $2,600.00 Balanca lengvais iš
mokėjimais kaip randa. Ateik šian
dien nes šis bargenas neilgai bus

Telefonas Canal 5395

K unas pašarvotas 4450 So.
Hermitage Ave. laidotuvės fvyks ketverge rugp. 28 d. I š
namų 8:30 vai. bus atlydėtas
į šv. Kryžiaus bažnyčią, k u 
rioj įvyks gedulingos pamaldos
už velionės sielą.
P o pamaldų bus nulydėta į
šv. Kazimiero kapines. Nuo
širdžiai kviečiame visus gimi
nės, draugus ir pažįstamus da
lyvauti šiose laidotuvėse.

•fir Economical

PARDAVIMUI
NAMAI
DIDŽIAUSIAS BARGENAS

Visas Darbas Garantuo
jamas
2011-13 W. Division Str.

Mallavojimo Kontraktoiius

THE GEEVUM GJRLŠ

T

Mes taisome ir dengiame nau
jus stogim visokios rųšies.
Mumi (rokai važiuoja į visas da
lis nuėsto ir priemiesčius.

H t t M H M i

I ^ y t K T r SEEN N o u TOfe ĄN AG€
H O W I S Mfes.v3CPe A N D * » 4 - L T R E
LiTTUE JOPES^ — VOU'RE LOCHONGW E L L — I KANEN\ BE£N V E R Y — ,

s

I3C G «

yiįrpiįi

Ofiso Tel. į
Prospect 5778."

Remkite tuos profesiona
lui, biznierius kark garsinatt dienrašti "Drauge",

!

