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IŠ AMŽINOJO MIESTO
-ROMOS

Rusijos Bolševikai
Mobilizuojasi

GLVANAUSKAS AMBA
SADORIUM LONDONE

MEKSIKOS KONGRESAS.

Reichstagas Pripažino Lon
dono Sutartis

M E X I Q 0 CITY, rugp. 30.
— Šį pirmadienį
susirenka
Prezi
tKAUNAS, rug. 30. — " E I - Meksikos kongresas.
ROMA, rugp. 30. — š v e n 
I
dentas Obregonas skaitys sa
tasis Tėvas Pius X I turi tru
tos'* pranešimu, Lietuvos At vo paskutinį pranešimą. Kon
mpas poros savaičių atosto
stovybė Londone busianti pa gresas patvirtins naujo pre
gas.
Tai vasaros atostogos,
Kanclieris Mara be atlai
BERLYNAS, rugp. 30. —
I r pirmuo zidento išrinkimą.
LONDONAS, rugp. 30. — valdžia iškalno apsidraudžia kelta ambasada.
Tuo prečionai jos labai
reikalingos
ambasadorium jzidentu, kaip žinoma, išrink Nežiūrint komunistų ir naci dos tvirtino, kad komunis :
Anot laikraščio "Daily JTela- ir tam tikslui mobilizuojasi. ju Lietuvos
žmonėms, kuomet pakyla ne
triukšmų, tams Vokietijos likimas neru
graph' korespondento Rygo
Petrogrado uoste darbinin Londone esąs numatomas p. tas Obregono sėbras Calles. onalistų keliamų
maži karščiai.
vakar Reichstago atstovų di pi, gi nacionalistai dirba rusStreiki- K. Galvanauskas, buvęs mi
je, iš Maskvos apturėta žinių. kai sukėDė streiką.
Dėlto, Vatikane šiandie su
džiuma nubalsavo pripažinti publikos pragaiščiai.
kad sovietų valdžia nuspren- pinkai reikalavo didesnio už ni steris pirmininkas.
spenduotos
audiencijos
ii
Tuotarpu ekspertų reparaLondono konferencijoje pa
dusi proklamuoti
generalę' mokesnio ir norėjo, kad darkonferencijos.
Visus neali-:
BOLŠEVISTINĖ PROPA
vienatinė
darytą
reparacinę
sutartį ciniai planai yra
militarinę mobilizacija. Pro-,bo laiku jie dideliais būriais
di-liojamus svarbius reikalus!
GANDĄ PRIEŠ S. V. IŠTARME BUS PASKELBTA ekspertų planų vykinimui.
proga Vokietijai po karo pa
klamacija kasdien laukiama. nebūtų pavaromi iš darbo.
tvarko pasek n torius mon-ig.
" KINIJOJ.
kilti ir atsigaivinti. T a i vie
RUGSĖJO 10.
Tečiaus bolševistiniai autoMobilizacijos priežastis pa
Tečiaus
tas
laimėjimas
• ri>r.-.av,l.>.
natinė proga atgauti Ruhro
duodama, jog
santykių su 1 ritėtai prieš streikininkus pakanclieHui Marx'ui nepigiai
Pas i bai gu s
k r i m i nal i am
P E K I N A S , rugp. 30.
kraštą.
Apleidus tą progą
Šventojo Tėvo
apflrtitteiv Lenkija ir Rumunija įtempi- vartojo politinę
atsiėjo. P e r keletą dienų ko
policiją i r i
žmog
tai Vatikane uždaryti puMi- mas kasdien eina didyn. |Kuo
.,. ..
, , .
,
l Rusijos bolševikų agentai, e 10 teisme prisipažinusįų
T
munistai ir nacionalistai triu- vargiai kita tokia pasitaiky
,J
žudžių Leopold ir Loeb bylai,
kai.
Tai kanibalui svarini nict nebežinoma ką gali at milicija. Įvvko keletas kru-|
.
\ .y
kšmavo prieš ekspertų pla ti}, sakė kanclieris.
Caverly paskelbė,
. . \
T> v • I i*ai ir kitose Kinijos dalyse teisėjas
mo laikas.
nešti rytojus, dėlto bolševikų j e
nus.
Buvo manoma, kad po Pagaliaus kanclieris Reich
kad jis ištarmę
paskelbsiąs
vmų susirėmimų.
Pabaigo-1
•
stagui pagrasino jį paleisti,
to
triukšmo
Reichstago
did
Sukaktuvės.
.,
, v
i pakėlė propagandą,
atkreip- rugsėjo.10 d., 9:30 rytą.
jei jis pasirodys priešingas
J
žiuma
atsisuks
prieš
.valdžią.
streikas sulauzvtas.
. *• * T~ , .
m
Tą dieną kriminalio teismo
i'ra ei ta aavr.*1c minėta Pa
valdžios nusistatvmui.
,
*
_ . M ą . p n e s buv. Valstybes. T o s
liutas stipriai bus saugoja
Bet kanclieris Marx su sa
po.- Piaus X mirimo sukaktu
Tos ir kitos
priežastys
propagandos tikslas —kinuo
mas.* Vidun publika nebus jvo šalininkais mokėjo laviruo Reichstago didžiumą priver
ves.
To PapoS antkapi Vase sukelti nepasitikėjimą A- jle-sta, išėmus
kaltinamųjų ti visą reikalą ir situaciją nu. tė balsuoti už ekspertai pla
tikane aplankė daugelis mal
merika
ir
amerikonais
ir
pa
ką.
namiškius, abiejų pusių advo- kreipė gerojon pusėn.
dininkų.
nus.
naikinti
kinuose
ligšiol
buvu
Sukaktuvių dieną šv. Mi— t i su bolševikais. Kerenskio
Bolševikai tuo būdu nori a t j o t u s ir laikraščių reportoM A S K V A , r u g p . 30.
sią stiprią amerikonišką įtaANGLIJA NEGALI MA priemonė — visos valstybės
šias šalimais antkapio turėjo , > o l ^ v i k a i p n a r a l i a u s n u t v ė r ė valdžioje j i 8 buvo karo mini- \ "mokėti *Suv. Valstybėms už n u s .
ŽINTI GINKLAVIMOSI savitarpiai turį susitarti. JCiVyskupas Oberti iš Argenti- ^
sterio asistentu, paskui mili-! Maskvos valdžios nepripažini I Teisėjas tohaus įspėjo^ vi
(li(lžinus,iu s a v ( ) prie5|lf
taipgi nieko negali but.
sus tuos> kurie r a s i n ė j ^jam
IŠLAIDŲ.
nos ir abatas Pieroni, miru- „ ( , n S a v į n k o T ą ;
Bolševisti- tariniu Petrogrado guberna- j m ^ '
Sako, Anglija visuomet pa
Papos beatifikavimo re,- m g x^m^
. atodairos jį torium..
Bolševikai
Kinijoj veda' laiškus su įvairiais patari
mais, kaip jis turi elgtis šia
kalo postulatorius.
Apie tai reikalingas vals sirengus stoti į tos rųšies detuo jaus pasmerkė miriop. Te- Kuomet bolševikai pagrobė propagandą be to ir prieš vi
rvbas.
me atsitikime.
J i s rimtai
Dvi mirus. Papas seseri pri i'iaus nugalabinimas kokiam Į Rusijos
tybių sutarimas.
valdžią, Savinkov sus kitus svetimšalius. Jiems,
mat
ėmė Komuniją per monsig. laikui atidėtas.
> n ° r i s i patiems Kiniją pareiškė, kad tie visi be ato
Leista jam stojo į priešbolševistines eiPraneša, kad bandaskučitą
dairos bus patraukti teisman
Parolin Mišias. Šis monšig- apeliuoti ir prašyti susi mylė les.
įONDONAS, rugp. 28. r I r ilgas laikas jis boj-' <U>ži<>ti ** praryti,
ir atsidurs kalėjimas.
noras yra .Vatikano kapitulos jimo.
! Tautų Sąjunga visoms pasau vyrų unijon Amerikoje* ma
ševikus kovojo Siberijoj, .Uk
kanauninkas, mirusio
l'iaus
lio valstybėms išsiuntė pra tyt, bus priimtos ir moterys,
Po nevykiGen. Savinkov y r a patsai rainoj ir kitur.
barzdaskufykloMIEGO EPIDEMIJA
X giminaitis.
GAZO DARBININKAI
šymą, idant jos nedidintų iš dirbančios
revoliucionierius.
Kituomet ; mų jis Ifokį laiką gyveno LenPLINTA.
NEKEIi STREIKO.
laidų ginklavimosi tikslams. se.
Iš visų pasaulio dalių gau jis suorganizavo sąkalbj nu-.kuose.
Teciaus lenkų valdT. Sąjunga reiškia noro, kad
nami Vyskupų, kunigų ir pa žudyti ministerių pirmininką' žia jį deportavo reikalaujant
Gazo gaminimo Chicagoje tos išlaidos nebūtų nors di
TOKYO, rugp. 30. — Mie
ORAS.
saulinių prašymai beatifikuo- Plėve ir didkunigaikšti Ser bolševikams.
go ligos epidemija kai-kurio- darbininkai susirinkime nuta desnės už pernykščių
metų
'ti Pių X.
Pagaliaus gen. Savinkov
gijų. Tuo būdu jis pramynė
se
Japonijos
dalyse visu rė priimti bendrovės pasiūly tos rųšies išlaidas.
CHICAGO. — Anot pro
taką revoliucijai Rusijoje.
gryžo Rusijon ir tuojaus bolPagerbė įsteigėją.
smarkumu plinta.
Virš tūk tą užmokesnio padidinimą ir
Anglijos premieras Mac- biuro, šiandie oras nepasto
Tečiaus jis atsisakė susidė- šfvikii untvertas.
nekelti streiko.
stančio žmonių jau mirė.
Monsig.
Emile Gronard,
Donald tan laiškan atsakė o- vus; a r ankščiau, a r vėliau
gali but lietaus; šilčiau.
Užmokesnis padidinamas 2 ficialiu pareiškimu*
Apaštalinis Vikaras Athabasir puse nuošimčiais valando-Į
100 ŽMONIŲ ŽUVĘ.
ka, Kanadoj,
paaukštintas
J i s pažymi, kad nors Ang
je. Tas liečia apie 4,000 me
Franci jos
Garbės Legiono
palankiausių
darbi lija viena iš
LONDONAS, rugp. 30. — chanikų ir paprastų
Vyčium.
fFą paaukštinimą
mažinti išlaidas ginklavimui
SHANGHAI, Kinija rugp. 'Kuomet prasidės kova, tuo Arti L a Hore,' Britanijos In ninku.
pripažino franeuzų valdžia.
si, tečiaus ji negali užtikrin
Rngpiučio 29 d., 1924 m.
susilauks dijoj, susidaužę pasažieriniai
Kinijos nijet abi provinciji
Mons. Grouard gimęs Frau 30. — Del kilusių
ti Tautų Sąjungos, kad jos
pagelbos.
traukiniai, anot gauti} žinių. ŽUVO NUO ELEKTROS.
•Lietuvos 100 litų
$10.THL
cijoj, bet pradėjus 1801 me; provincijų Kiangsu ir Cheprašymas
bus
išpildytas.
Pirkiang aršiųjų nesutikimų gali
Anglijos 1 stėrl. sv
438
tais gyvena Kanadoj.
Provincijų generolai lordai Virš 100 žmonių turėjo žūti.
Prancūzijos 100 frankų . . . . 5.41."
Aštuonių metų vaikas, B o . ? " ^ d e l *°' k a d t a r * * v a l
Kanados miestas Grouard labai lengvai visa Kinija už nepasidalina valdžia.
Kiek
Belgijos 100 frankų
5.01
siliepsnoti civilio karo lieps
pavadintas j o vardu.
Kana
vienas jų nori turėti pirme KIEK BOLŠEVIKAI TURI bert Burns, 4857 Langley av., stybių eina ginklavimosi len
Šveicarijos 100 fšankų.... 18.82
nomis.
mėgino įlipti elektros šviesos, ktyniavimas.
KARIUOMENES.
dos valdžia tai atliko jo pa
nybę. I š to nesutikimai.
, Anot premiero, ginklavi
Italijos 100 lirų
4.42
Minėtos provincijos, kaip
stulpo viršūnėm
gerbimui, nes jis tą miestą įmui mažinti v r a tik viena
Kinijos liaudis begalo skai
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.#0
žinoma, turi j a u paruošusios
Jis
tai
padarė,
bet
rezul
MASKVA,
rugp.
30.
^
Akurė.
savo armijas kita prieš kitą. tlinga. Bet ji tamsi ir kaipo not apsaugos komisaro Trot- tate žuvo palytėjęs pliką suStebukle sukaktuvės.
Kiekviena turi po 40,000 ka tokia neturi reikiamos stipry zkyo pareiškimo,
bolševikai elelvtrizuotą vielą.
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiuiiiH
bės išvaikyti tuos tranus val šiandie turi 600,000 vyrų rau
Sukako 700 metų nuo t o riuomenės.
Momentaliai jis nutrenktas
šaliai donoje armijoje.
I r kaip ta, taip kita turi dytojus ir grąžinti
laiko, kuomet įvyko didis ste
žemėn ir, pirm
atvyksi ant
tvarką ir ramybę.
buklas Šv. Pranciškui apturė savo pusėje satvo šalininkų.
policijai, mirė.
j u s Viešpaties Kančios žy
TOKYO, rugp. 30, — Nuo
LAIDOJIMŲ IŠLAIDOS. miegamosios epidemijos J a  Chicagos ^vienam munieipames.
fTai buvo jam gyvam JAPONIJA UŽIMTA EMI
GRACIJOS PROBLEMA.
dangiškoji užmokesnis už jo
ponijoj mirę 1,776 žmonės. lių teismų pinigine pabauda
PASADENA, Cąl., rugp.
karštą jDievo meilę.
nubausti 6 ledo pardavinėto
TOKYO,
m
g
p
.
30.
—
J
a

30. — Kalifornijos laidotuvių
jai už neteisingą ledo svėriTas stebuklas įvyko AlverAPSAUGOS
DIENA.
ponijai emigracijos problema direktorių sąjungos suvažia^
nia bažnyė. T o j pačioj bažny
yra viena svarbiausių proble vinie paaiškėjo, kad į metus
Chicago majoras Dever pa
čioj rngs. 14-17 bus iškil
mų.
Gyventojų skaičius kas Suv. Valstybėse miršta apie
skelbė atsiliepimą į miesto
Vyriausiojo Chicagos kri
mingai minimos tos sukaktu
metai eina didyn/ir jiems sa 1,300,000 žmonįų.
Tų numi- gyventojus, idant "Apsaugos minalio teismo teisėjo Caver
vės.
Sukaktuvių
minėjimo
lose darosi vis ankščiau.
rėlįų palaidojimas kas metai dienoje,'' rugsėjo 12 d., ant ly brolis, 50 m. amžiaus, stai
vadovu b u s Kardinolas GiorTą problemą spręsti pas atsieina po 300 milionų dole namų, a r namių languose bu- ga
susirgo.
Pakviesta ir
NES, "DRAUGAS" pigiausiai siun
gi, Mažesniųjų Brolįų globė
kirta komisija, kurios prieša rių.
tjų išskleistos Si|v. Valstybių Chicagon atvyko jųdviejų se
čia ir geriausiai patarnauja.
jas.
ky y r a užsienių reikalų minisuo, kuri y r a motina perdėtiVisoj šaly y r a 36,000 lai vėliavos.
GAS" siunčia per didžiausią Lietuvos
steris.
Majoras atsiliepime pažy ne vienam vienuolyne.
dojimo direktorių ir 250 kar
banką - UOO BANKĄ. _ / m
MEKSIKOJ NUŽUDYTA
mi, kad tam tikslui jis neskel
stų dirbtuvių.
"DRAUGAS** siunčia pinigus Kais
AMERIKONIŠKA
bia formalės proklamacijos,
Arti Forest Park Pespkii-.
7 ŽUVO, 1 SUŽEISTAS.
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafMOTERIŠKE.
bet vien paraginimą.
Nes nės upėje, rastas^ neidentifi
laii ir telegrama.
TOLEDO, O., rugp. 30. — PREZIDENTAS WASHžmonės patys turi suprasti kuotos jaunos moteriškės la
MEXICO OITY, rugp. 30.
"DRAUGAS," PUBL. 00.,
savo patriotines pareigas.
vonas.
Jalico .valstybėje, anot gautų Ties Perrysburg ant kryžkeINGTONE. y
2334 So. Oakley Avenue
Chicago, EL
čia žinių, gauja
meksikonų lio Baltimore and Ohio gele
Ofiso Valandos; Nuo 8 ryto iki 8 T. vak.
sudaužė
WASHINGfTON, rugp. 30.
Policija
atliko *' rei dą''
Pradėjus sau*io 1, 1924 im,
plėšikų nužudžiusi kaž-kokią žinkelio traukinis
Sekmadieniais uždaryta.
amerikonišką
m o t e r i š k ę . . a u t o m o b i l i ų , kurįuom važiavo •.— Vakar po poros savaičių flate, 766 Mihvaukee ave. Ka ligi riimp. 30 Chicagoje ir aiiiiiiiiiiiiiiniiiimiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiuiHiHiiHim
Areštavo pylinkėse nuo automobilių žu
Smulkesnių žinių
apie tai'j 8 asmenys. I š jų 7 momenta- atostogų gryžo sostinėn £re-|do daug svaigalų.
zidentas Coolidge*
7 asmenis*
vo 4U8 ašmenių,
trųksta.
^ a i žuv°> gi 1 sužeistas;

CHICAGOS ŽINIOS.

i SAVINKOV PASMERKTAS
MIRIOP

Kinijai Grasina Naujas Civilis Karas

I

PINIGŲ KURSAS.

Siųskite Savo Giminėms

LIETUVĄ

•

•

PINIGU
P E R
ii

S

DRAUGĄ"
"DRAU-

D
iiiiiiuiitiiiiiiiiiiiiimiiiimmimiiHimiii grupės savo tarputi priima
.
"DRAUGAS"
darbininkus, su jais Bendrai
PubUshed Daily Except SuodayB
dirba ir pelnu dalinasi. įtaigi
One Year
$6.00
už tos rųšies industrinę de
6ix Months
$3.00
^ D.
^ AFeū i a u ^ A.
VI
mokratiją šiandie

ttovA u!

KOVA VI m m ų KLAIPĖDOJE.

LIETI

KALB4 K U l P f t f i O J l .

—*-.

TAIP KAIP VILNIUJE*
1. 1984 m, liepas 29 d. už
Nelengvas atgimimas kiekvienai tautai, ypaė-gi jte ėjau į &b£eratyvą a Valdinin
T
**r ^2 [sunkus lietuviams. Germanizmas ir rpolonizmas išaugo ne kas " nusipirkti valstybinio
darbuojasi. J i at-l .
..
. ,
.
.... T
,
. ,
i vien savo pajėgomis, bet ir mušu
tautos
nuostoliais
ir ne- monopolio ir kitų valgomųjų
V

AT N£WS - ST.VNDS 2 a A COPY
DRAUGAS' VIBUSHING
CO., Inc.
3334 So. Oakley A\ c,
Chlcago. 111.

aeracija ir
sihepe j mdustnninkų gruTel. RooscTdt 7701
pes, idant darbininkai butų
Uillllllllllllllllllllllllllttlllllllllilllllllllh
priimti industrijos dalinin-

DARBO DIENA.
Darbo diena Suv. Valstybė
se šiemet išpuola rugsėjo 1 d.
Tai nacionalė švente ir visoj
saly švenčiama.
Amerikoje Darbo švente nė
r a kokia tai vienos partijos
šventė, bet visų darbo žmo
nių, šventė. Tą dieną čia šven
čia visi darbininkai. Tik sočia
listai negali prisitaikinti prie
tos šventės. Jie turi nuosava
patentuotą švente.
Darbo dienoje Amerikoje
daug kur yra gražus paprotys
kirkščionims
darbininkams
lankyti pamaldas -Dievo na
muose. Įvairių religijų žmo
nės tą paprotį seka. Tą die
ną pasimeldžia katalikai dar
bininkai ir protestantai darbi
ninkai. Kai-kur tinimą vaikš
tynių, gi vakare i vairių pra
mogų ir susirinkimų. Krikš
čionių darbininkų
susirinki
muose kalbėtojai
nekursto
klausytojų eiti ir skersti ka
pitalistus, kuomet tie nepildo
jų reikalavimų, neduoda ge
resniųjų darbo sąlygų. Vie
ton to, kalbėtojai ragina dar
bininkus dėtis i organizaci
jas, laikytis vienybės ir lega
liu ir tejsotu būdu kovoti už
būvio pagerinimą.
Tos rųšies šventė, gražios
pramogos ir ramus susirinki
mai darbo žmonėms duoda
daug ir dvasinės naudos.

Šeštadienis,

I •» ^P v A B

Praeitais
metais
įkurta
daugiaus darbininkų bankų.
Kai-kuriuose miestuose ru
bų gaminimo industrijoje įvesta darbininkams apdrauda
nedarbo laiku.
Vaikų darbo konstitucinį
amendmentą Tvongresas pra
vedė ir tas klausimas paves
tas atskirioms valstybėms ra
tifikuoti.
Ant kai-kurių geležinkelių
darbininkai priimami į ben
droves dalininkais. Tai nau
jos rųšies darbo su kapitalu
kooperacija. Tai industrinės
demokratijos pradžia.
Politinėje dirvoje organizuo
tas darbas pakrypo kiek kai
rėn. Kaikas spėja, ar kartais
organizuotam dapbui nebus
pavojaus susidėjus su socia
listais kad ir prezidencialiuose
rinkimuose. Bet nereikia pa
miršti, kad organizuotas dar
bas nėra jokia politinė parti
ja ir jo vadai yra užtektinai
budrus.
Ag.
TAUTŲ SĄJUNGOJE.

laimgmjs

^„^^

|enkŲ

jt

akai

m u m s

kainavQ

y,,.

produktų. Turėdamas omeny
je, kad tai valdininkų koperatyvas, o be to iškaba lietu
_ parašyta,
_
_
viškai
(kas KMpė1

»^

30,

1924

tais parodymais nesiskaityti, ant trotuaro, duoti kelią praIMei to vieną kartą buvau' eiti, buvau jų už lietuvių kaltaudonbremių policistų sulai-į bą apkoliotas ir keikiamas
kytas atvažiuojant dviračiu kartu su tauta.
Nežiūrint į švilpukus ir
iš Palangos per Girulius. Ir
taip nustebau, kad'vienas ki- šaukimą policijos - j i nepasito nesupratova, nes vienas j ų : rodė, keistoka kaip policijos
V-. 26 visai lietuvių kalbos^ ne-j reikia, tai ir su švie*4 jos ne
suprato, antrasis gi (be Nf.) rasi,6 šauksi tai ir neatsipav. norėdamas paklausti " k u lieps.rią dieną ir metą
gimiau"
Tokių pavyzdžių
galėčiau
paklausė " k u r i gyvenimo die ir daugiau nurodyti. Čia no
na, metai", be abejo atsakiau riu atkreipti dome į tai, kaip
1924,
liepos 23 d. Kaip ne Klaipėdoje persekiojama lietu
skaudu, bet jei vokietys nesi viai ir lietuvių kalbą, į po
laiko tvarkos, tai ir nepaste- licijos apsileidimą, nemokėjibi jie, o mums lietuviams su mą lietuviškai kalbėti, stoką
Nr> prie dviračio mėgina - lietuvių iškabų bei parašų, net
"memelendišką" kultūrą skie gatvių pavadinimai bei mies-

niaus, Gardino ir dalies Suvalkų gubernijos, Viso arti 4
milionų gyventojų. Vokiečių jungas ateme ir ištautino
Prūsų kraštą — apie 2 milionu gyventojų. Likučiai susipratusių lietuviu Vilnijoj veda' sunkiausią kovą prieš i r - ^ j g į ' S m ' m ^ & \
kupantų žiaurią priespaudą. Rytų Prūsuose jau nebėra MIĮ}LVL H e t u v i kalbft^ M jft
kas bekovotų už savas teises, nefe likučiai Tllžfs - Ragai-1 susikalbėti negalėjau, nors
nes kramto lietuviy germanizmo voratinkliuose įpainioti matyti mane supratd, nes rei
nebepakruta. Kas liūdniausia, kad lietuvyste kenčia net
Lietuvos ribose — Klaipėdoje, šio krašto neišmintingai iš- kalaujamųjų prekių parin
dydę vokiečiai ir suvokietinti lietuviai, tarsi nuo lenkų bu ko. Pastebėkite, kad degtinės
tų €mį šovinizmo lekcijas, jokiu būdu nfeleidžia lietuviams butelio lakas nuplyšęs papra
įsigyti savo tėvynėje lygių teisių. Priimtas Klaipėdos sta šiau, kad man duotų užlekuo' i ' to valdybos parėdymai vien
tutas teoretinai užtikrina ir lietuviams lygias teisės su tą butelį, į ką kasininkė at- pyti.
rė6u8 vokiškai: " k ą jųs man
4. 1924 m. .liepos pradžioj vokiečių kalba. J a u
laikas
vokiečių mažuma, bet kas iš to kad praktikoje jis dar ne
kvaišinate
galvą
su
ta
lietu
mano brolis vienose iškilmė- butti (V/2 metų kaįp Klaipėpradėtas vykintu Kai vokiečiai 1915 m. įžengė Lietuvon,
tai į kelius mėnesius visos mūsų mokyklos pavirto vokiš vių k a l b a ' ' paslėpė paruoštas se griežiant himnui, tarė vo- da tapo išvaduota iš po vo
komis, miestų gatvių ir iškabų parašai išsyk suvokietė prekes ir atsisakė jas man kiečiui kepurę nusiimti ir jam kiečių jungo) turėti iletuvių
jo, visas valdiškas aparatas buvo tik vokiečiams pavestas parduoti. Pašaukus policistą nenuėmus nuėmė ją ir įteikė kalbos parašus, galėti su v'alir t. p. Dabar-gi, lietuviai sugrįžo į saVo seną Klaipėdą (raudonu bremų), kuris (irgi jam į ranką, už ką grįžtant dininkais bei policistais, o
ir po \y2 metų ten dar viskas eina Vokiečių vėžėmis, retenybė!) šiaip taip valdė lie jam namo 5 vokietukai gra- taipgi ir krautuvėse lietuvisvokiškoj kalboj. Lietuvių teisės tik ant popieros lygina tuvių kalbą, ir konfliktas bu 6indami pastojo kelią!
kai susikalbėti, kad už lietu
mos, gi pačiame valstybiniame- gyvenime vokiečiai te vo likviduotas.
Liepos 29 d. grįžtant 23 v. vių kalbą nieks mus neper
beviešpatauja. Statutas aiškiai aplbriežė Klaipėdos tei 2. 1924 m. liepos 18 d. grį- namo Liepojaus gat. netoli sekiotų, nešieptų, kad mes ir
ses, kurias Lietuva uoliai pildo. Bet lietuvių kalbos teisės, žau iš Smiltynes su šeimyna *'Central-Cafe" ir paprašius mūsų teisės butų tinkamai
statute numatytos, kasdien mindžiojamos. Mokytojai ir ir kadangi garlaivyje " N e - grupės vokiečių, stovėjusiu' ginamos.
'KI. Ž . "
,,
valdininkai tankiai atsisako net mokihties valstybinės kal h r u n g buvo jau pusėtinai
bos. Per mokyklas, bažnyčias it kitas valstybės įstaigas žmonių, manęs (jau žengiantį)
$
neįleido
garlaivin.
Lietuvių
germanizacija varoma smarkiau nei Vilhelmo laikais. Klai
pėdiečiai, žinoma, laukia savo Seimelio sušaukiant ir rin kalba paprašius dar mane įsi
kimų Lietuvos Seiman. Kas reikia, tai reikia. Bet teisingu leisti garlaivin, nes šeimyna
mas turi būti privalomas abiem pusėm.
jau buvo įlipus, tarnautojas
atrėžė vokiškai, nesuprantąs
KUR-GI GARANTIJOS?
Lietuvos valdžia pildė ir yra pasiryžusi visuomet są ką sakau ir kad privalau vo
žiningai pildyti visas pareigas išeinančias iš Klaipėdos kiškai kalbėti. Pastebėjus, lie
statuto. Vokiečių teisės ten nebus mažesnės už lietuvių tuvių kalba, kad jau laikas
teises. Bet ar pramatė statutas rimtų garantijų, kad lietu mokėti lietuvių kalbą ir kad
vių teisės lygiai bus ten pagerbtos? Ar nereiks kartais di turi išmokti jos, garlaivy pa
džiumai skųsties Tautų Sąjungai kad jos teisės mažuma kilo dideiis triukšmas. Vo
IR
paneigia?
kiečiai, kartu su garlaivio ka
Prieš šaukiant Klaipėdos atstovus į Lietivos Seimą pitonu ir tarnais ėmė rėkti
PIRMO MORGIČIO AUKSINIUS
ir į vietos Seimelį labai but reikalinga įgyvendinti Klai rokiškai: "niekuomet neišmo
pėdos krašte ir tas statuto dalis, kurios liečia lietuvystės ksime lietuviškai, nenorim"
BONDSUS
teisės. Nes jei bus rinkimai vedami lietuviams vergaujant, ir panašiai. Paprašius vokišo vokiečiams ponaujant, tai tokie rinkimai bu* labai pa- k o s p u b l i k o g n u r i l n t i i B e s v i s
kurie neša pirkėjui 6% nuošimti.
našus į lenkų "plebiscitą" Vilniaus krašte. Ar-gi norėtų vien turės išmokti lietuviškai
Įdėk savo pinigus } šiuos morgieiusnes jie saugus.
koks doras lietuvis Želigovskio politikos pavyzdžius už ir išmoks, pasigirdą vokie
tvirtinti net Klaipėdoje?
čių kalba šauksmas: " t ą lie
Apdovanojame mes Klaipėdą kultūros ir mokslo įs tuvį į Vandenį, į m a r e s " " v i taigomis, o iš mus ten vokiečiai tik piktą juok|1trečia. Js- siis lietuvius skandinti" ir
teigėm ten Muzikos Mokyklą, kuri rengiasi kotisefvatori- sukrutus garlaiviui viena pa
ja patapti. Ruošiama ten Aukštoji Prekybos Mokykla, Ju nelė griebė mane už kojos, bet
rų Institutas, gal net Politechnika.. Projektuojamas evan
lietuvį įmesti į vandenį vo
gelikams atskiras Teologijos Fakultetas prie Kauno uni
versiteto. Žodžiu, mes žengiame kultūros, tolerancijos, kietuke neįstengė. Jdomu, kad
gražaus žmoniškumo keliais, nenorėdami nieko skriausti, stov§jes policistas su mūsų
niekam kenkti. Mūsų nacionalizmas švelnum humanizmu kaskė N. 178, į tai visai ne
moderuojamas. Ieškodami savo teisių, mes norim ir mo reagavo, o nuplaukus garlai
kam ir kitų teises pagerbti. Mes Smerkiame savo pakvai viui ėmė man išmetinėti, kam
šusius neva '"fašistus" — žydų parašų murzintojus. Bet aš erzinu vokiečius lietuvių
jokiu būdu neprivalom nusileisti kai mūsų pačių valstybė kalba ir tt.
&EAL E S * A * t l LOAN DEPt.
je svetimais pinigais gundomos organizacijos varo prieš 3. Kadangi Klaipėdoje ir į
aplinkui lietuvių kalba mies
valstybinį ištautinimo darbą.
VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 3 vai. po pietų. SubaPrieš suteiksiant vokiečiams visas teises visoj Lietu to Valdybos parėdymų veik
voj, būtinai reikia užtikrinti ir Klaipėdos lietuviams nėra, o jei retkarčiais pasitai
tom 9 išryto iki 12 pietų, Utarninkais ir Subątomis nuo
ko
tai
bent
labai
iškraipyta
aiškiai garantuotų teisių jų pačių tėviškėje — Klaipėdoj
3

MES TURIME IR SIŪLO
ME ANT PARDAVIMO

Dalyvaus visi premierai.
Šių metų Tautų. Sąjungos
sesija Genevoje turės nepap
rastos reikšmės viso pasaulio
ateičiai.
Šiemet suvažiuos į Genevą
žymiausi valstybių vyrai. Be
Mac Donaldo ir Herrioto lauEinant Darbo dienai b o ^ į ^ a Q į n e v o j e yisų Europos
pravartu paminėti, kas čia valstybių
mini stelių pirmi
praėjusiais metais (nuo Darbo ninkai. Vien tik Italijos prem
dienos 1923 m. ligi Darbo die ieras Mussolini dar nėra galu
nos 1924 m.) atlikta darbo tinai nusistatęs.
žmonių gerovei.
Amerikiečių susidomėjimas.
Pirmoje vietoje reikia pažy
Amerikiečių susidomėjimas
mėti, kad praeitais metais A- šių metų Tautų Sąjungos se
merikos darbininkų organi sija yra irgi didelis. Arti 150
zacijos žymiai sustiprėjo. Ne amerikiečių pareiškė noro bū
žiūrint to, turėta ir nuostolių, ti per Tautų Sąjungos posė
kuomet buvo vedama "open džius.
s h o p " kampanija. Tečiaus dar
bininkai šiandie brangiau ap REDAKCIJOS ATSAKYMAI
mokami, negu pirm karo. Plie
no industrijoj panaikinta/12
J. M. p. P , Piežai iš 6righvalandų darbas dienoje. \
Amerikos Darbo Federacija, ton parko - Tamstos raštelio
kuri skaito arti 5 milionus na apie "seseris pranciškietes''
rių, iškėlė aukštyn industri netalpiname, kadangi pirma
nės demokratijos papartį. In buvome gavę panašių žinių,
dustrinė- demokratija reiškia, kurias ^ talpiname
šiame Koks-gi čia g u d r u m a s visas mažumds teisėmis, net privi- kalba, skaitau savo pareiga
kuomet į\^Trios industrines 1 *Draugo'\ numeryje.
K. P. vien suvtkiečių kalba rašv
legijomis, apdovanoti, o sau nieko nepasilikti?
—

Rugp.

PIRMUS MORGIČIUS

Chicago La wn State
Bank
53 ČIA IR KEDZIE AVENUE
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CHICAGO, III.

6 iki 8 vakarais.

^
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Feljetonas.

KURPIUS IR PIKTOJI DVASIA.
(Sekant A. Čechovu).
Gana vėlų vakarą, kada Julė ilsėjos
ir saldžiai sapnavo, jos vyras Tamošius
prie menkiausios, labai smilkstančios ži
balinės lemputės lopė batus. Senai jis tuos
batus butų numetęs ir taippat ilsėjęs
arba kurioj nors smuklėj paužęs, jei ne
tas keistas, didelė nosim ir tamsiais aki
niais milieninkas, užsakęs dar prieš porą
savaičių naujas batams galvas pridėti. Jis jau septintą kart čia lankosi ir yra
prisakęs žut-but rytdienai užbaigti!...
4- Vergo gyvenimas' - niurzgėjo Ta
mošius, puspadžius belygindamas... Vieni žmonės saldžiai miega, kiti ramiai
špaciruoja arba linksminasi prie gėrimų
taurės, o tu, lyg koks katorgininkas, Egipto ar Vokietijos belaisvis, sėdėk pririš
tas ir lopyk kelmai žino kokios dvasios
mi-lig-nin-ko kontaplius'..
Kad neužsnudus ir greičiau nustū
mus nuo rankų įkyrėjusį darbą, Tamošius,
veik po kiekvienu plaktuko taukštelėjimu, susiriesdamas lenkiasi ir ištraukęs

iš pastalio degtinės buteli, apsilaižyda^
mas po burnikę vis išmeta. O kad nebu>
tų nuobodu, balsiai pradeda bambėti:
~ Kad jie nesulauktų! - Kokiems ga
lams aš turiu taip prakaituoti ir dirbti
be poilsio? Gal but del to, kad pas juos
pinigų pilnos kišenės, o a?, aš nebagas
biednast
J i s labai neapkentė savo darbdavių,
ypač to... keisto milicininko su didelė no
sim ir tamsiais akiniais. Mat tas žmogus
atrodė jam labai baisus, kaip paviršuti
ne savo išvaizda, taip ir užsiėmimu. Be
to, šis asmuo dar^jam netiko ir savo bur
ta i x a r kokiu ten kitokiu nežinomu išmislu, ką Tamošius gerui patyrė priimdama3
nuo jo lopymui batus. J i s matė kaip ta n©i
pakenčiama esybe kilnojo kažkokius " z b r a j u s " ir tarškino grandinėmis, net, ne
matytas dujas kažkokios mašinos pagelba, buvo pradSjusiJeistj kurios dvokė tie
siog pragaro siera ir smala... Tamošiaus
nuomone: " k a s Dievo nors kiek bijosi,
tas-tokiais tamsiais darbais neužsiimtų"...
Iščiulpęs butelį, nebaigtus batus a&
buia ranka Tamošius nubloškė į pastalj, o
kumščiu parėmęs galvą, giliai užsimąstė.

Čia viskas kai šešėlis greitai bėgo pro jo

akis: ir sunkus nepakeliamas kurpiaus
gyvenimas, ir didžturčitĮ patocial, ir gra
žios ponų karietos, ir daug .daug ko kito •*.
Ack! karp butų gera, jei tų bdgočių visi
turtai pereitų į mustj rankas, arba tiėsiog subirėtų, o rūbui į šmotelius sutruk
tų... — Ypač tos meškenos ir sobolių ke
purės!..
Kaip butų gera, jeigu turtuoliai b
tie... lisftikai liktų ubagais, neturinčiais
net kuo maitintis, o mes, dabartiniejl
siaučia! it kriaučiai taptume ponais, ir,
būdami jų vietoj, mes, o ne jie pačiame
įmigy, vidunakty kurpius muštrfcvtftum.
Saldžiai besvajodamas ajriV "dangiš
kas migdolus", astiminė Tamošius, Kad
jam nublokšti batai reikėtų užbaigt. Ir,
beturėdamas į pasta Ii, net nustebo! Tai
bent šposai! — suriko jis iš didelio džiaug
smo. -* J u k batams galvos senai pridė
tos, o aš vis dar tebesėdžiu. Reikia sku
biai nešti darbdaviui, kad neberustautų,
nes jau berods ir diena išaušusi...
Įvyniojo batus Tamošius } raudoną
skarmalą, apsivilko ir išdrožė... Šalta,
ledų kruša taip rodos ir pliekia Tamo
šiui į veidą... GatvSse tamsu* aars jis ir
buvo įsivaizdinęs dieną beauštant.. Tik

kur-nekur blikčioja maža žibalinių lem
pučių šviesa, iš kurių kažkodėl taip labai
dvokia, kad Tamošius be prestojo turi kosyti ir kosyti. Visomis gąJvSmis nepa
prastu greitumu automobiliais dūzgia, įvairųs turtuoliai, laikydami aukštai iškė
lę tai pd rūkytą kumpį, tai po gerą bonką
" t r i s syk valytos" degtinės... O iš bli2n
gančių porinių karietų, taip ir kyšoja rbdb pirštais, šaukdamos savo plonu bal
seliu ponios: "tJbagas - nabagas - gi N
tuoktis!" - Net kai kurios drąsesnės ir.
ploiius, it Jpopierius savo liežuvius prade
jo Tamošiui kaišyti..
Paskui jį būriais sekė mokiniai, s tu
dentaif įvairus pirkliai, karininkai, net
patys generolai, ir visi kai vienas erzi
no jį:
>
- Kurpius-šliurpius, ubagas-nabagas,
girtuoklis-valkata...
Nots visa U i Tamošiui buvo be gak)
įkyru ir skaudu, tečiau jis pakantriai laufcė progos, kuomet galės iš jų taip smagiai
tyčiotis. Dabar, tik retkarčiais nusispjau
damas, kiulino toliau. ~ Gal butų jis dar
datfg ką MUO tų "nevidonų" turtuolių iš
girdęs, jei ne tas P a š č i o šiAučius Pefc-

ras, kurs sugrobęs Tamošių už rankos,

ėmė girtis, kad jau yr'a vedęs, pirkęs na
mus ir dirbąs net su keletą padėjėjų... Nebeištvėrė Tamošius nesušukęs: " K a i p
tai! Tas mat
riusmurgelis
provincijos
šiaučiukas pralenks mane, kaunieti ?!"..
Nerimastaudamas ir kerštaudamas Petrui,
sekė jį tol, kol nepajuto nuovargio, o už
dusęs ėmė dairytis, kame atilsėt. Besidai
rydamas, pastebėjo, kad jo esama jau
Laisvės Alėjoj, visai arti to namo, ku
riame gyvena tas keistasis ^milicininkas
su didelė nosim ir tamsiais akiniais.. Da
bar Tamošius api<3 savo nuovargį užmir
šęs, skubiuos nešti savo darbą atiduoti.
Be to, jis džiaugiasi, kad gavęs už ba
tus atlyginimą, galės smuklėj su • drau
gais " k o m p a n i j ą » palaikyt!
Kadangi kalbamas milicininkas gyve
no net ketvirtame namų aukšte, tai Ta
mošiui prisėjo eiti ilgu tamsiu koridorium
ir paskui lipti aiikštais slidžiais laiptais
į viršų, kurie taip ir supėsi po jo kojo
mis... Kuomet Tamošius įėjo į vidų, 'ji*
pastebėjo kaip ir aną syk savo darbdavį
" z b r a j u s " kilnojant, grandinėmis barš
kinant ir.... lėidžiaait pragaru dvokiančius^
dūmus...
(Bus daugiaul
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RUGP. AUGUSI
DALYVAUJA pašventi
nimo vargonų koncerte ir va
karienėje Aušros Varty Para
pijos Choras, po vadovyste
p. K. SABONIO, įžymiaušios Chicagos smuikininkes:
L. SABONIENĖ ir J. HATTIE URBA; solistės plės: A.
ŠIAULIUTĖ ir ST BAG
DONAITĖ ir solistai: p. K.
SABONIS ir kiti.
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1 three uneamed runs.
Stanevieius N. S.
Polly Kuzmickas did tho S
1
Daugirda N. S.
ti
l ! heavy batting \vork for tke
Nausėda N. S.
i K. of L. nine bringing i n 2
Klueinskas T. of L.
Veda PETRAUSKAS
1 hits wliieh was just half of
Misewicz T. of L.
l all liis team m'ade, Joe Dowe
1 Pocewicz T. of L.
1 and Dack made tbe rėmaiĮ Damakaitis W. P.
ŽAIDIMAI RYTOJ
31
susiremti su 47 kp t
l ning hits for the b ome bovs
Vidmantas Bridge,
RUGP.
Žaidimas prasidės 2 v a i p*) Zar ingus Pro v.
1 and they socked three of tliem
pietį] Foss parke.
Al. Manstavičius. out in tbe seventh inning to
Dievo Apveizdos 4-ta kp. su
%
Yi>i svaidtninkai ir sporto
L. V. Lygos Koresp. seore tbeir one ran. Next
102 kp. Detroit.
§
mylėtojai, kurie nori< ke
jSunday
tbe
K.
of
L.
travels
VVaukeganas BU Cary.
liauti i "VVaukegana malonės MAJOR HURLER IS WIN-jto Cary to play that liefty
susirinkti Šv. Mykolo
par. NER FOR PARK RIDGB loutfit there and on Labo r
LABOR DAY ŽAIDIMAI. kieme ne vėliaus, kaip 9:30
Day they will bave a stron (T 71
OVER K. OF L.
vai. iš ryto. Kurie užsirašys
opponent a t tbe VYire M ii I
\Vaukegan K. of L. su North važiuoti su komanda, tiems
grounds.
Al Demaree, the Former
kelione atseis tik $1.10 į WauSide AVaukegane.
Giant and Cub Pitcher,
Tbe seore:'
Dievo Apveizdos su 79 kpujkeganą ir atgal. Tikiuosi kad
Halts K. of L. in
K. of L.
nemažai Ims "rooterių'
Detroite,
ir
3 To 1 Game.
Mesec 2b
Briirb—ton Park su West- užtikrinu ir kad bus visi pa
o
! Pierce 1 b
Kabarec Fights Hard
tenkinti
'žaidimais
ir
visą
ke-|
ville, AVestville.
Despite tbe fact thaJ Al J. Kabarec 3b
iione.
Demaree, former Giant and Kuzmickas cf
Agatonas.
Cub burler, beld the "VVauke- Mickillen r f
L. V. STOVIS I K I RUGP. 30.
gan Knigbts of Lithuani'a to Dowe ss
< t
HOME R U N " MUŠĖJAI. 4 hits ant struck out 14 in Dack; lf
W L Pet.
tbeir game at Park Ridgc Docis c
11
1 913
Town of Lake
5 sunday, it Avas a bum inning S. Kabarec p
10 3 761 A. Lauryną i t i> Prov.
Brigbton Pk.
5 of fielding that cost the K.
9
5 639 Kiskunas Cicero
North Side
33 1 4 4
Totais
3 of L. team a 3 to 1 loss sun4 631 F, Laurynaitis Prov.
i
Providence
2 day afternoon.
7
6 532 Kaminskas K. S.
AB R H E
, .
Park Ridge
Cicero
Steve ĮSabarec, star burler Boshwell 2b
2 11 142 Dovigiala X. S.
2
W. Pullman
5 0 0 0 J D a m a r e e p.
2 0
1 0 by S. Kabarec 7. Bases on Zablonskienės,
2 11 l42:Miller T. of L.
2 for^ tbe locals, stacked up in Sally ss
4 1 0
0
Bridgeport
2. Aleksiaus Zablonsko,
balls off S. Kabarec 3.
2 A l sbape against the former Herckus 3b
4
1 1 0
1 11 83|Buividas Bose.
Koseland
Totais 32 3 4 ' 0
. 3. Jono Blekaičio.
Petrušaitis Cicero
2' big leaguers and bad his ma ttichmond c
3 1 '2 0
PAIEŠKOJIMAS.
K. of L 0 0 0 0 0 0 1 0 0--1
Sie asmenys kilę iš Nema
tės
stayed
with
him
in
a
hecĮ
Sypkis
cf
Bukauskas
Cicero
1
1 3 0 0 0
NORTH SIDE.
Park E. 0 0 0 3 0 0 0 0 x - 3
Mažinlas Cicero
1 tie fourth inning, Steve would J . McDonald rf
3 0 0 0
niūnų valsčiaus, Alytaus apsŠiuo paieškoma:
Rugsėjo 1. Lietuvos Vyčiri! Drazdauskas N. S.
1 bave carried home a 1 to 0 M. McDonald l b 4 0 0 Oi T\vo base b i t s : Herchus.
1* Justinos Tamuliniutes ~ Litt. Pasiuntinybė Amtrikai.
i vietory. Park
Bidge made !Galloway lf
. 4 0 0 0 Struck out by Damaree 14;
5 kp. keliaus į Waukeganą Į AndruSkevičius N. S.

S P O R T A S
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Specialiai Bargenai
Nauji 2 flatų mūriniai namai po 6
ir 6 kambarius, a n t pirmo f loro kars
to vandens šiluma; knyginės šėpos,
buffetai, tile grindys, augštos rūšies
plumbing ir medžio darbas, geros
išlygos jeigu reikalaujama.
Atvažiuokite a r ateikite Nedėlioj
a r Panedėlį, Savininką rasite prie
namų.

3113 WEST 39 TH STREET
ARTI KEDZIE GATVES
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LIETUVIAI AMERIKOJE

m

w

ton iSrinktos te© Notrus.
Nutarta hlityti b\isine*s sttm% kas pirKą mfefrefcic} savai,
tę, o literatinį paskutinę men.
savaitę.
Prie kuojpos prisirašė riattjl
nariai: A4v. K. Cliesnnlis,
Estęlle Jaikuniute,
Albina
Sruogeniute, Anna Šileifeiutė
ir Stasys Petrauskas.
Giedravrdys.

I ggp.

M, 1&Ž4

tyti apie Lietuvos kareiviu su- homa tęsti kokius kelis sek- ke ir dabar guli Ugonin*j. Ona
šelpime laikraščiais bei kny madienius ir per " Labor Beliauskienė staigiai susirgo
ir rugp. 25 d. pasidavė ope
gomis ir paklibinti Kauno Day".
racijai. Linkime ligoniams kuo
Spaudos Draugijos Centrą .J belaimės.
kad prisidėtų prie tx> darbo. Fabrfkoj Karoliui Markevi greičiausiai pasveikti.
Pažįstamas. %
Kun. P. Raščiukas nemažai čiui rankos vieną pirštą nuifi amerikiečiu dolerių-surinkc ^
* S t a g į u i A m ^ i k i u i * Skaitykite, Piatikinte, BemMbet ar negalima putų ir ų g i | f e i d g ; Q k i e k W k o a t . ta l l Draurt , , t titointeli kata
likišką dienSraštj Amerikoje.
Lietuvos kareivius sušelpti ^ J ū o z
MkeMs
prava.
laikraščiais! tni visa butą ^ u o d a m a s m o t 0 r c i i d i u u ž j
reikalinga seime apsvarstyti. gavo automobilių ir tokiu bū *?

t nauja darbę,.
Seserų fc*rahfci»kiečių moti
visą rugsėjo (Sept;) ftifenesl
CICEROJE.
niškieji natfml\yra Millval^
Per Labor Day bazkras bus.
Pa. Nesenai čia buvo apsilan
Už
bnearo
remima
ir
daly
Klebonas kviečia
kęs kun. Pral. M. Krušas.
vavime bazaro atidttrirtW pa
Jam labai paHfco seserų ge
Nedėlioję nigp. (Aug.) 31 rodėje iš kalno tariu ačiū!
imas dvasinis Btevfa. Seserys
d. vien§ ir pusę valandos po Su aukšta pagarba
Viltos geros miaties, pasiry
pietii metinis Šv. Antaną paIfun. H. J. Vaičiūnas,
žusios dirbti, kati ir sunkiau
rap. Bazaras prasidės. TodeKlebonas.
du nukrisdamas save sutrenšiomis sąlygomis lietuvių ka
lei širdingai kviečiu visus pa
—
Lietuviai važiuoja Lietuvon svetalikų naudai.
rapijoms, Ciceros, Chieagos ir
čiuosna neilgesniam
laikui kai
metams,
galės
gryžti
Amerikon
Jos ir šia vasarį neturėjo
apielinkes Lietuvius į parap. Giedrininkų susirinkimas.
Dr. Chiropractor ir
neatsižvelgiant į kvota.
Bazaras vykęs.
atostogų, nes visos Pittsburge, Sugrįfa.
bazara. Bazaras su automobi
Akuserka
Į LIETITVA.
Rugp. 27 d. šv. Antano
ANIELĖ
KAUSHILLAS
liu paroda prasidės 1:30 va
Rugp. 24 d. Sv. Mykt>io d-r Pa. ir ąpielinkese rengė Vai-' Seserys mokytojos jau su
trumpiausiu laiku, kas Seredą,
par.
mokykloj
įvyko
Giedri
Gydaii be vaistų ir be operacijų,
knčius
prie
pirmos
šv.
Komu
landą P. M. Tadgi labai mel
trejais ekspreso laivais.
ja savo bazaru rengtuftv.Ka
grįžo, vaikai, ypač mergai visokias ligras VJTŲ, moterų ir vai
ninkų
16
kp.
susirinkimas.
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
BERENGARIA
AQUITAiaA
džiu, kad turintiejie automo
zimiero parap. kieme pelnė ne nijos ir rinko aukų savo mo tės, pamajtę pradėjo būriais rasite
pagelbą.
Patarimas
dovanai.
MAURETANIA
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
bilius ar trokus imtute paro Narių susirinko pilnas kum toli šimto doleriu. Grojo šio* teriškiems namams.
rinktis, kad seseris pasveiki
(per Cherbourgą ar Southamp1W. Y/anto 4&&1
barys.
doje dalyvavimą.
Atostogoms
baigiantis
se
tona)
S252 So. Hftlstcd St.
parapijos jaunime L. Vyeiį
nus. Matyt, per vasarą pasi
Svarstyta
šie
.reikalai:
hattIš Lietuvos į Amerika
Bazaras bus nedėilomis po
82 kp. orkestrą kuriai vado šerys prahciškietes laike re ilgo.
Utarninke
2
diettą
— .
—
J E I manote parsitraukti .gimines
pietų ir vakare, o seredomis jų narių priėmimas, seimo vauja Viet. varg. fen. Šlape kolekcija*. Dabargi išvažinėjo Rugsėjo prasidės mokykloje
» m
»»mm~mmm»^^».
. . . . . . . ^
iŠ Lietuvos, vietas užsakykit da
ir subatomis tik vakare per reikalai, kuopos veikimas, na lis. Daug žmonių dalyvavo. į misijas - mokyklas.
bar.
Mūsų ofisas Lietuvoje s u 
įmmokos. Kaip girdSt, žada
EEIKALAtTltJ
rių mokesčiai ir sumanymai.
teiks jiems pagelba ir rodą. Visi
Buvo atvykusių net iš kit$ Seserys PranciŠkietes ligšiol daug naujų mažų mokinių pri
,
Nutarta rengti vieną vaka
trečios klesos keleiviai turi atski
Arkitektč Braižytojo
turėjo savo žinioje tik 3 mo but.
• mieste.
( draftsman )
rus
kambarius,
neprilygstamas
rą savo kuopos neturtingi
kyklas: Pittsburge, P*ų DePatyrusiam, lavintam braižytojui
švarumas ir maistas.
pastovus
tiSsiėmima*.
Kreipkitės
studentų naudai, antrą savo Parapijos pramoga.
Smulkmenų klaus f V
troit, ttich. ir Philadelphijfr- Pradėta.
sekančiu adresu:
kis vietos agento '
organizacijai palaikyti. Iš Ateinantį sekmadienį, rugp. je. Šiais gi metais apima dar
Parapijos bazaras praeitą
KVIETKINE
arba
rinkta tam reikalui komisija, 31 d., grieš šventę Labbr 2 mokyklas: Hartford, Conn. sekmadienį pradėta. Pradžia
I Nutarta įnešti 13 G. seimui, Day, bus šv. Kazimiero £ara- ir rtettosha, Wi«»
graži, o užbaiga tikamasi bus
1&3 K. Paulina Str.
M
Kamp. Mllwaukee Ave. Chlcago
5 seserys, kuros buVo pas- dar gražesnė, kad tik oras Tel. Off. Hiunboldt 4830
[Puikiausios nusikintos kvie- kad Giedroj'* butų leidžiama pijos bfczaras, parapijos kie
CUJTARD LUTE,
jtkos, vestuvėms bankietams, dėti anglų kalboj raštus, ir me. Žadama turėti }vairumtt k i r t o s 7Kenoshą," pravažiuoda nebūtų lytingas. Bazaras maRes. Hamboldt S393
140 IT. Dearborn St. CbJcago, III
įpagrabams vainikai ir ki kad narių metiniai mokesčiai į vairiausia. Tik nemalonus
II' III„1II
-lai'— -g •-=--'--1 -fl-- •
mos, sustojo Chicagoje porai iAfihiu
toms pramogoms.
J
būtų taip mokami: $1.50 į cett gandai eina, kad parapijos dient|.
Patarnavimas
mandagiausias.
[kainos žemiausios.
[
g*
trą, o 25 centai j kuopos iž jaunimo orkestrą kurioj grt,-, A p f e i g y V e n o ^ ^
dą.
ja net parapijos komiteto SU- z i m i w i t } t § 8 a t l t Bridgeporto.
Perrinkta kp. valdyba. Kiti hųs, dukterys, tapo paniekiu-, j ^ ^ b u v Q j o m ^ ^
3324 Aubum Avenue
pasiliko tie patys, tik pirm. A. ta, nepaimta, o esą. paimti goję. fceturios jų kalptik
Telefonas Blvd. 2035
Rakauskui rezignavus, jo vie- net "bolševikai". Butų geriau chlcagietes, perėjusios iš na
ir parapijos labui, ir parn|>i- zariečių į pranciškieČių vie
jonų, jaunimo dvasiai, jei kun. nuoliją. Du metn jos nebuvo
SV. ANTANO PARAP. CICERO ILL.
klebonas ir parap. komitetas mačiusios savo tėvelių. Links
prašalintų pamatą tiems gan ma tad buvo joms pasimatyti
dams jei koks yra, ir atitahy- su savo namiškiais.
ti žmonių, jaunimo dvasią. Ta- viešnios patyrė taipjau
da parapija daug daugiau ir daug vaišingumo iš pusės
ltSO P. M. Su AU1DMOBILIŲ PARODA.
medžiaginiai pelnys.
gerb. kun. Praloto Krušo ir
Norėdami ką pataisyti, kas tai nemitų, ar tai elek
IAZARAS tęsis per visa Sept tnenesj, t. y. Nedeliomis, Seredo-j
Lankėsi.
seserų kazimieriečių.
trą, ar apie namą, ar apie zoviesus visuomet kreipkitės
Pereitą šeštadienį ir sek Paviešėjus Chicagoje sese [mis ir Subatomis.
pas manę J. A. ZDANIS. nes esu patyręs mekaniškame
1
+9 s; «-,<
madienį čionai lankėsi buvęs rys iškeliavo {savo paskyrimo
darbe. Jau Lietuvoje dirbau už mekanika.
BAZARE TIK TSERtAUSI DAIKTAI
garietis, Jonas Vilkišius. Jis vietą - Kenoshą, kur pradės
Taipgi užlaikau įvairių spalvų maliavų, šepečių,
yra gnrrečiams malonus drau naują apšvietos darbą.
vinių, skuros, žolės pjovimui mašinas, elektros lempu
Visi Welcome!
Kviečia Klebonas ir Komitetai
Dieve,
joms
padėk
f
tės, dratų, svičių, stancel ir visokių kitokių reUnnenm.
gas ir jis gariečių negali už
miršti. Jis pradėjo rimtai mą
styti apie įsteigimą naudin
SVARBUS JNESIMAS.
go ir reikalingo biznio Garyje
HARDVVARE, PAINTS. OILS AND GENERAL
nelabai tolimoj ateityj. You're
REPAIRS
Teko man pastebėti ne kar
welcome. Dabar jis užsiimąs
,,
1421 So. 49 Court
Ciceto, 111. "life insurance Chicagoj. tą "Drauge'' Lietuvos karei
Kelias dienas pas savo dė vių atsišaukimą į amerikie
des kun. kleb. Juozą ir Vla čius, kad prisiųstų jiems lai
r^
dą Martišiunus praleido p. Va kraščių ir senų knygų. Vien;j
=
lantiejienė, iš MaspetS, N. Y. kitą kartą galėtumėm jiems
nusiųsti, bet nevisuomet. O jei
Darbai gerėja.
m
"Z
i i » l ^s duodam kam aukų Liey
Atsilankyti Ir pradėti Taupymo Account a mūsų Banke.
vietine anglų spauda skel ,
,. ,
*T
bia,
kad
tą,
dieną
po
Labor
Taupymo Account 'as šioj įstaigoj tai geriausias
tuvai, tai duodam per Kat.
Day
atsidarysiančios
plienines
investmentas, nes saugus nešiautis gera nuošimti ir pil
Federaciją. Tųomi ir duočiau
dirbtuves
kurios
stovėjusio.*nai atsakantis savo vertė.
pasiūlymą busimam Kat. Fe
J
per
du
mėnesiu.
Gavusios
nite
Account us galima pradėti su $1.00 ir aukščiau.
ii m f h kongresui
.y.
deracijos
apsvars-'
gelžkellų
daug
užsakymų
plie
Lietuviai klerkai Jums patarnaus.
GRABORIAI:
no relių, taipgi ir kitokių iš
dirbinių.
Kalbama' kad taiposgi ne
užilgo bus atidaryta nauja
I.lctuMS
Orilborias
48-th Avenue and 25-th Place
CICERO. ILL. "tube mills".
2314 W. 23-rd P\kvc
Parapijonas.
Chitago, 111.

CUNARD

GARY, INO.
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HEIGHTS, ILL.

^

•

•

•

:

-

-

^

•

^

•

•

M. E, ZALDOKAS

ANT BRIDGEPORTO

URBA FL0WER SHOP !

IMUMS!

BAZARAS'BAZARAS!

MEKANIKAMS PRANEŠIMAS
CICEROJE

NEDĖLIOJĘ AUGUST 31 D. 1924

M

J. A. Z D A N I S

gįSS>—5į!S^^^^į^>--5i
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Prirodyti

MES KVIEČIAME TAMISTA

CICERO#BANK

\ HMSM

Patarnauja laido
tuvėse kuopigriausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tcl. CartAI 1271
2190
•„
JH •uexxutt
•i . i r
'=
»>»»"»'*f
ifi-L-UL
=
JM
1437 So, 49 Ave.
e. Tel.
Tel.tQcCTft
Cicero, 827fil

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicagoj

Priežastis kodėl turi taupyti?
' Už geriausiai parašyta atsakymą bus duo
dama $10.00 dovani.
>

l

j

Prašome atsakymus prisiųsti nevėliau kaip
Rugsėjo

f
CHAS. SYBEVTIC2
Idttuvfs

PEARL QCEEN KOBTCERTOfA

NEMOKĖSI PINIGUS BEREIKALO

Graborius
Laidotuvių kai
nos klekvle;
prieinamos.
Pirmos Klesos
ilUBlUUI

Private Ambu- Licensed Emb.
^ance
F. E. Palacz

Mūsų krautuve—Viena i5 didliatlsių Chicaįoje
Parduodame už žemiausią kainą, kur kįtur taip
negausi. Mašinėlių laiškam* druknoti ir ofise dar
bams yra naujausios mados. Užlaikom visokius lai
krodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; gr«nafonus lietuviškais rekordais ir koncertinių geriau
sių, armonikų nisiškn ir pmsiškų išxiirby«^ių. Ba
lalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbfcmė
visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius
ir muzikališkus instrumeftfuts,atHricifcttai
Taipgi užJaikau pilna eile optiškų dalyku.

BANK
F

Chicago*
*4

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoje Amerikoje
savo stiprumo ir geru patarnavimu.

^ ^^P^M«VAltA A 6 ° « ^

mmm

• M M

STATE

DIDYSIS BANKAS ANT
Kampo 47 ir Ashland Ave

STEPONAS P. KAZLAVYSKI
4632

PE0PLES

S T O C K YARD

"'••/

V.

smtmmįi
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Seštetljeoig,

ftugp.
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ŠVENTO MYKOLO

P A R A P1 j 0 S North Side

s

Nedėlioję Rugpiučio-Aug. 31 ir
LABOR DAY RUGSĖJ01
• • • • I I « I > M m » » » » »— »

Kas t i k geresnio, naudingesnio, naujesnio, įvairesnio, įdomesnio
Bazare.
V«tv

|

tai žinok kad randasi čia Northsidiečių
Komitetai ir Rengėjai.
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A kas neaprašo, kas dedasi pas
mus. Visi NorUi Sidiečiai iki
Į vieno rengiasi prie parapijos
bazaro. Kiemas pataisytas.
Šaligatvis naujos. O svetainepilna
visokių
išlaimėjimų
ti visa daugybė.
ir juokingų
dalykų.
Vi
X North Sideje rytoj pra
si prie vieno tikslo, tai pasi
sideda - didelis bazaras. J a u sekimas bazaro b u s ' užtik
rias kun. Urba rūpinasi, kad'
rintas.
Kur nesuksis kur
,jt> klebonavimo metu pirmas
neisi, vis girdi " A r gir
bazaras gerai nusisektų.
dėjai ką naujo apie baza
XBridgeportas rengia rytoj
r ą " " A r atnešti to a r ta del
karnivalą. Sako, busiąs tikrai
bazaro". Visi tik nerimsta,
i'ar negirdėtas ir neregėtas
laukdami atidarymo dienos,
karnivalas.
rugp. 31 d. 1924 m.
X Cicero -- kaimynai triu
Palaukite rytojaus, pasaky
kšmą kelia su savo bazaru.
siu smulkmeniškai, kas bus.
Žada būti nepaprasta automo
S. D.
bilių paroda.
.
X " D r a u g o " redakcijon
6v. Mykolo
parapijonai
atsilankė įžymus jaunimo - smarkiai ruošiasi prie bazaro,
L. Vyčių darbuotojas Market kuris prasidės ned. rugp. 31
Universiteto elektros studen i ?
"~^—
'
• — "
20 metų Prityrimo
tas Juozas Mockus. J i s trims
Akinių pritaikymo meno
savaitėms veši pas tėvus Ci
cero.

CHICAGOJE
ŽINIŲ - ŽINBLtS.
X Rytoj Chicagoje didelis
triukšmas visur. Bazarų bazarai, koncertų koncertai, pik
nikų piknikai. Bet už vis gar
siausiai skamba - tai " L a w n
P a r t y " , kuria rengia šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjos sese
rų vienuolyno darže. Visos
CUicagos kolonijos žada daly
vauti. Pradžia 2 vai. po pietų.
X Rytoj 3 vai. po pietų
Aušros Vartų parapijos baž
nyčioj Įvyksta garsus kon
certas. Tai bus nepaprastai
koncertas, kokio dar nėra ma
čiusi Chicaga. Griausmingais
naujai
įtaisytais
vargonais
skambins p . Sabonis. O dide
lis arti 100 žmonių choras iš
pildys gražią programą.
X 18 kolonija šiandien jau
pradeda
savo triukšminga
bazarą. Žmonių žada dalyvau
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JOHN I. BAGDZIUNAS

Didelis Metinis Piknikas
•

ADVOKATAS

'•*• bfrla* T1M«M Td«muw«. BrMfliiAbfttraktus. Padar* pirkim* k
*

7 South Dearbom Street

Rengiamas —

ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG.
Telefonas Randolpb 5261

N

Liet. Politikos ir Paš. Kliubo

carais: 2151 West 22 St.

Nedėlioję, Rugpjūčio • Aopst 31,1924 m,

S.

W. B A N E S
A D V O K A T A S
7» W . Monroe

River Grove, Sremek Darže, Willow Springs, 111.
Pradžia 10 valandą ryte
iPASARGA: Imkite Archer Cicero karus, paskui Joilet
Willow Springs, išlipę eikite po dešinės ir patėmysit iškaba.

Memento* kr

Street

Room 904 — Tel. Randolpb I9O0
Vai.. Nuo 9 ryto iki 6 po pietg
Vakarą* 8203 So. Halsted Str.

įžanga į daržą 50c.
karą ir važiuokit iki

Telef.

Tardą 1015

Chleago.

d V. C H E S N U L

tl. ž. m. Atrodo, k'ad šis ba-1 initetais ir klebonu kun. t*ra- RYTOJ "LAW!r PARTY
A D ?,O K A T Ą S
zaras bus iž visų praeitųjų j lotu dirba ir kruta nuolat,
VIENUOLYNO SODE.
Metropolitan State Banko Rame
bazarų kuopuikiaušis. Daiktų Štai dar pramatoma nemaža
2201 W. 22nd St. Tel. Canal 069*
Ar yra kur poetingesnė
bus brangiausių ir gražiausių. pataisymų ir pagerinimų, tai
° < , , - , • », ^ • -t
veita kaip Vienuolyno ąodas.
Telef. Central 4411
bažnyčios,
tai
mokyklos
bei
Kam teks ^ l i u k i s " laimėti,
tas tikrai pasidžiaugs. Išlai- seserų namų. Be to, kadangi Anglų ir kitų tautų poetai ir
mėjimas gi bus labai lengvas, 1926 metais Chicagoj įvyks muzikai yra daug parado eiADVOKATAS
lių,
sukomponavę
muzikos
a127
N.
Dearborn Street
nes pasukus ratuką tiktai žiu- Eucharis Sinis kongresas, tai
Valand.:
nuo
6 iki 8:30
pie
"Convent
Ganiems"
(Vie
Nedėliomis
9
iki
12
rėk ir ateina " l i u k i s " . Kitais prie tos progos manoma atResid.: 3323 So. Halsted Str.
metais būdavo daug serijų ir naujinti visą bažnyčią ir alto- nuolyno daržus). Aj\o "(JonTelef. Boulevard 1310
vent BelJs" (Vien "r. I yno VnrChleago.
rfeikėjo siūlyti kam pirkti,jrius ir užbaigti dėti bažny
pus) ir t. p. Begalo yra inte
NORTH SIDE.
reikėjo laukti, kol parduos se-' eios langus, kad ta visa įvyresinga ir romantinga (dailės Telef. Haymarket 1105
rijas, šiemet
viskas
eis kinus visi geri parapijonys,
Ba.saras!!
s
žvilgsniu) gyvenimo vieta ir
juda kruta rengiasi prie pa
greičiau
ir
tikriau.
-Gaila, labai gaila, kad nieapielinkes tų, kurie palikę pa
rapijos karnivalo. Karnivalas
v. Tiesa.
A D V O K A T A S
saulį ir jo tuščias linksmybes
SIMPTOMAI PAREIAKIA
prasidės 31 d. rugp. bus 1 d.
1720 West Chicago Avenue
Aklų Ligas
D A K T A R A I :
pašventė savo gyvenimą Die Rytais nuo 9 iki 12. Utarninko uROSELAND. ILL.
6 ir 7 d. rugsėjo ir tęsis visą
Ar Jums skauda galvą T
< • •
i • •
>• - *
f?
Ketvergo vakarą Ls Naujiem;
vui ir artimui. Visi, nežiū
Ar jūsų akys ašaroja?
mėnesį
sekmadieniais
ir
tre
Telefonas Boulevard 1939
Ofise.
Ar yra uždegtos?
rint
kokie
jie
butų
žmones.
1730
South
HaLsted Street
Degina ar niežti?
čiadieniai* (seredomis). J a u
Piknikas.
.
Ar skaitant akys greit pavarg
žiuri
rųšies
gerojus
(didvy
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Nedelioj 31 rugp. Saldžiau pripirkta ir" priaukota puikiau
sta?
4*08 SO. ASBXAND AVENUE
rius).
4442
So.
VVestern
Ave.
Ar kvaišta galva?
Chleago, M .
šių* daiktų. Parapijonys įdo
sios
Jėzaus
Širdies
Dr-jos
ren*.
Telef. Lafayctte 4143
Ar matote kaip Ii plukančlus
Vai.: 9 ryto Iki 12 plet: 1 po
Rytoj - Vienuolyno darže įtaškus
.
giamas piknikas. Visų Šv. pa mauja, kas tokio nepaprasto
plet Iki S po plet, 6:30 vak. iki
ADVOKATAS
vyks " L a w n P a r t y " . Važiuo 2221 LIETUVIS
Ar atmintis po truput) mažėja?
9:SO vak.
W.
22-nd
St.
arti Ueavltt St.
rapijos darže. Pikniko pelnas šiais metais bus .Iš tiesų, šiais
Ar akys opios Šviesai?
Telefonas
Canal
2552
kime ten visi ir visos paskir- Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro.
Ar jaučiate kaip ir smiltis a.§©metais
šv.
Jurgio
parapijos
eis parapijos naudai. Pikniko
kyse?
redoj
ir
Pėtnyčioj
nmo
1
r.
iki
6
ton
valandon
t.
y.
2
vai.
p
>
Tcl. Boulevard 0537
Ar yra balta dėmė ant Tekų?
v. Veda visokias bylas visuose
Gydytojas, Chirurgas, Obs
bus skanių užkandžių ir gėri karnivalas bus naujausios ma
pietų. Įžanga tik 50c. Kas teismuose. Egrzaminuoja Abstrak
Ar turit kataraktų?
tetrikas ir Specijalistas
mu: Muzika visus linksmins. dos, kokio iki šiolei niekur
ir padirba
visokius Doku
Ar turi žvairas akis?
neįsigijo bilieto i š kalno, g; - tus
Elektroterapas.
i
mentus,
perkant
arba parduo
Visi, kurie ateis, bus labai už nebuvo. Sunku viskas aprašy
dant
Lotus*.
Namus,
ir
IŠIMA TONSILUS —
1* ,1i ingyti įeinant daržan. Biznius. Skolina PinigasFarmaa
ant
pir
ti,
deraiusiai
atsilankyti
ir
ganėdinti. ]žangH veltui vi
«=£ Pa lt M
mo morgičlaus lengvomis išlygoAKIU SPECIALISTA8
Nebijokite lietaus - jei jo mia
1707 W. 47-th St.
į>—Be
pamatyti.
,
1301
So.
Ashland
Ave.
siems
svečiams.
Patarnavimą*
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
•>— B« Jeate »»*<
ir butų. Ne laukuosna vai
Kampas 18 gatvės
V - r M U « M • • * ! • stefU, «a6 Iki 8 vai. vak. Nedėliomis mno
Svečias.
bus mandagus. Uaspadinės H
• i»«J T%1*7«. I i s * l eMl
Ant
trečio
augšto
virt
Platte
ap8 Iki 2 vai. p o pietų.
žiujame, jei lytų, galima pa
Fasra* •«all-«Uoce' (tkm«ti taliyje)
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 l r l ?
ką
tik
atvažiavusios
iš
mūsų
j
Šv.
Jurgkr
klebonijoje
ap
Ir akmeala ilapumo pueMJe b« o>
F- MASTAUSKAS
Valandos: nuo • ryto lkl 9 vak.
sislėpti Vienuolyno pastogėn, BALYS
p«rac!Jo«, tu tam tikromis moka*
A D V O K A T A S
Nedėliomis uždaryta.
Uikomta prlamoaamla bal vatatata
sostinės Vilniaus. Taigi nepra- j sigyveno svečias kun. E. PauBuvęs
Lietuvos Atstovybei Va
kad
ir
naujosios
koplyčios.
aakartoalaaM m^raslna girdėjimą. . .
Telefonas S e d e y 7433
9yo> vtoakfaa U*a* paMkmtngai, a* Jai
šingtone
Patarėju.
leiskite progos, nes šis pikni kštė iš Lietuvos, žmonės džiau
yra raikalaa daro operacijas.
Visi "welcome" kaip seni Metropolitan State Banko Name I
rrataaŲaaalI patamavtaia UlklS aaro
Kreivos Akis Ištaisomos kas bus paskutinis. Gaila tik, giasi. Gal pasiliks ir ilges
9J01 West 22nd Street
oflaa:
taip i r jauni - tad važiuokim
Telefonas Canal 9999
kad tą dieną 31 rugpiučio bus niam laikui.
1411 So. 50 Ave. Cicero, HL
Gydo specialiai visokias vyr« Ir
užbaigti vasarą Vienuolyno
Oflaaa atidaryta*: kasdien nuo 1 vaL
moterų lytiškas ligaą
po piet tkl t vaL rakara
Vienuolyno darže A. R. D. pi*
Vedeltemla to
2401 Madison Street
darže.
ry ta*
knikas. Bet manau galima bus AR REIKIA RE&TTI SESE
K a m p. \Vestern Ave. — CbJcago
Valandos: 2 — i po plettp 7—9 vak.
suderinti. Galima bus suskub
RIS KAZIMIERIETES?
A D V O K A T A S
>flso Tel. Boulevard 3333
x*Z
ti vienur ir kitur. Aš bent
Rezid. Tel. Dreiel 3131
11 S. La Salle st. Room 2001
Lietuvis Specialistas
Tel. Boulevard 2130
busiu ir mūsų piknike ir A. R ] A r reikia jas retr.ti ? Koks
TeL Randolph 19S4 Vai. M * 9-5
KAUNO
I
Akiniai $5 ir augščiau
Dr. A.]. KARALIUS
VAKARAIS:
*'Lawn
P
a
r
t
y
"
.
negudrus
klatisima^
žinoma,
3391
S.
Halsted
st. TeL BĮ vd. 97 T S
RUSAS GYDYTOJAS LR
Vai.: 3 iki 9, Ned. 10 iki 1.
Lietuvis Gydytojas
v.
v
apart
Panedėtte fcr
kad reikia ir netik rėi iti, bet
CHIRURGAS
Taip darykite visi.
3333
South
Halsted
St.
Fėtnydios
Specialistas Moteriškų. Vyrišku
3303 South Morgan Street
mylėti, gerbti ir branginti.
A. G.
• a l k ą tr vton chronišku, ttgtt.
Chleago, UI.
Jos mums pašventė visa savo
Olim 3103 S.flUsttlSI
y-yveTumą., m ū s ų t a u t a i , m ū s ų
BRIDGEPORTAS.
LIET U VYS AKIV SPECIALISTAS
Kampas 31st Str.
jaunuomenes apšvietni. O ar
Palengvins visų
Vai.: 1—3 po piet. 7—S vak Ned.
akių
tempimą
ADVOKATAI
ix Šventadieniais 10—12 d.
reikia joms turėt koplyčią,'*
Parapijos darbuotė.
kas yra priežas
, Gydytoi as ir Chirurge
timi skaudėjimo
Šv. Jurgio parapijonys ir kurioje jqs gulė į u Dievą garOfisas Dldmleatyj:
galvos,
svaigulio,
aptemimo,
nervo4 6 3 1 S . Ashland Ave.
tumą, skaudančius
ir užsidegusius komitetai šiais metais su sa- binti!
KAtmo MALT EXTRACT
29 Sonth La Salle Street
TeL Yards 0994
karščiu akių kreivos akys katerak-1
Tikrai
Lietuvių
Maltas
to, nemieglo; netikras akis jdedam V 0 k l e b o n u k u n . P r a l o t u S a n O, tai klausuaas nei kiek
Kambarts 990
Paroms
egzaminas
elektra
parodanf
Valandos;
±.JW&
Telefonas Central 6390
Perkeli saro ofisą po aumerla
Vienas iš geriausiu, turtingas ir
darbuojasi. Daug i- negudresnis už pirmąjį. Žino
tls mažiausias klaidas. Akiniai pri taikoje
Nuo 10 iki 12 p i e t
čystas su keturių unou pakelis ataikomi teisngal, toli ir arti matan
Vakarais 3223 S. Halsted St.
vairių
darbų
nudirbta.
Bažnia,
kad
reikia
'
r
būtinai
reipynlaiš
Europos.
Nuo 2 iki 3 po piet
4729 S. Ashland Ave. tiems pagelbsta. Sergėkite savo re
Kauno
Malt
yra
dėlto
Telefonas Yards 4081
gėjimo ir vaikus einančius mokyk ttyčia išklota nauju lineolium kia, koks gi% "Vienuolynas be
Nuo 7 iki 9 vakare.
geras
kad
yra
išdirbamas
gerinu
SPECIJALISTAS
lon.
Valandos:
nuo
10
iki
8
vakaro
NedėL'nuo 10 iki 12 piet
sia patyrusių Isdlroėjų KAtlffO
ir naujais karpetais apie al koplyčios? Taigi jei sutinka
Nedėliomis nuo 10 iki IX.
Džiovu, Moterų tr Vyru Ligų
EXTRACT. Netik kad geras ir
VaL: ryte nuo 10—12 nuo 2—4
1545 W. 47 St. ir Ashland Av torius. Prie bažnyčios šono ir te, k a d Seseris remti reikia' skanus, bet Ir naudingas del
įTeL Central 9200
po pietų: nuo 7—t.«t
vakare
sveikatos, jisai gamina sveikata ir
Tel. Bottlevatd 3383
Nedėilomis: 10 Iki 12.
apie kleboniją išdėta eemen- ir koplyčią pastatyti reikia - padaro apetitu. Taigi kiekvienas
Telefonas Mldway 3380
Motu vis turi mėginti vartoti KAU
Dr. J. P. POŠKA
to. Klebonijos stogas ir rinos tai ne vien žodžiais tiems rei-' NO
MALT EXTRACT.
GYDYTOJAS
naujos uždėta. Mokyklai ir kalams pritarkime..
A D V O K A T A I
Perkant
reikalaukite
Kauno
Tel. Canal 0357 Vak. Ganai 3118
7
m
V idurmiestyje Ofisas:
Malt
E.vtract
Jeigu
krautuvinin
bažnyčiai d a r kitų pagerini
Štai A. R. D. rengia " L a \ \ n
[Room 011 Chleago Temple Bldg
kas ucturl tai reikalauk tiesiog iš
CHIRURGAS
mų įtaisyta. Žmonės skaitlin- P a r t y " Vienuolyno kieme, vietos.
3337 Bo. Morgan Street
[77 W . W a 8 h i n g t o n St.
Valandos: • — I I *• 'ryto.
gai lankosi parapijos bažny rugpiučio 31 d. sekmadienyje.
CICERO Ofisas: PanedėUo vak.
Lietuvis Gydytojas Ir
Lithuanian Products Co.
Vakarais nuo 7 Iki i
1314 S. Cicero Av. TeL Cicero 50.V
CICERO OFISASt
Chirurgas
čią. Kas sekmadienis.
Prie 2 vai. po pietų pramoga pra-' 3613 B. Halsted St. Chicago.
BRIDGEPORT
Ofisas: Kitais v**,
1143 Sonth 49-th A v t » « 9
i
1821
So.
Halsted
Str.
Sakramentų eina daugybe pa sidės. Įžanga tik 50e. ir už tą
11236 S. Ualsted SL Tel. BouL 673.1
T e * * . C*cw9
ttli
Tel. Boulevard 7258
Vaandos13
Iki
l
f
ryta
ta;
1
Iki
i
j
Valand.: 1—6: i i *. •• kaadien,
ra pi jonų. Velykų ir kitų šveu pusdolerį gausi piknike ii v*.
po platų; 8 iki 3 vakavę
I
Lietuvių Dantistas patar
Utarntnkais Ir p * t n y « e « * »*© »
» — -mį
H * i » i*i • I I ii • • — • * • • a • .
Iki » vaL
naus geriau
cių aukos p r a k n k a visus ki- skanaus užkandžio. Užtai lai
Jm
Traukimas
dantŲ . be skansato.
J. P. WA1TCHES
tus
metus.
Parapijos
pikniką*!
nebūna
nei
vienos
lietuviškos
TeL
Canal
2635
Bridge
geriausio
aukso.
e>u
mūsų
Telef. Boulevard 36*1
Telefonas Pullman 3313
C. J. *AJC8HINA
Lawytr
plekam galima valgyti kiečiausią ir-gi nusisekė puikiai.
šeimynos Cliicagoio
kurios
Dr. M. ŽILVITIS
Fotografas
maistą. Garantuojame visą save dar
LTOTCVIS ADVOKATAji
PANSIRNA STUDIC*
bą, ir žemas mūsų kainas. Sergėkite
!>!««.:
D. 514—Kl«— 12T H. Dear
Dentlatas
feent poras nariu neotvykttj 1901 S.
Parapijos karnivalas.
Ralstetl St.,
Chleago.
savo dantis, kad nekenktų jūsų svei
born
St.
TteL Randolph 5&84—55»6
Perkėlė savo ofisų Ii ĮTrląkai
Tolumas nedaro skirtumo
GYbYTOJAS I R CHIRURGAS
^
p
i
k
n
i
k
a
n
"
.
Nors
daug
jau
nuveikta,
te
}
r
s
k
a
r
a
o
19ftf M I M i A««katai.
Park po Httatm,
Saukiama*, valiuoja |
i
Roseland
Tei. P n l l e — 63T7
10331 Mlcnlgan Ave. Chiea«o, Dl.
1545
West
47-th
Street
3333 So, Halsted Streef
miesto dalia
Aš.
ičiau parapijonys su savo ko•>Į».fŲm •ma.iii mmaemmmmefmmmmmm %
NetoU ĄgUlAad Ava.

Dr.SABretiza

»f

KASIMIR P, GUGIS

K. J U R G E L I O N I S

DR. A. K. RUTKAUSKAS

*

r

•

•

JOHN M I N S K A S

Dr, A, Račkus

Dr Marya
Dowiat-Sass

DR. JAN J. SMETANA

Dr, I, M, Feinberg

A. A. O L I S

DR, SERNER, 0. D.

•

J

1

DR. A. A. ROTH

*

DR. 0. VMTUSH, 0, D.

V. VV. RUTKAUSKAS

Dr. Miurice Kahn i

DR, CHARLES SEGAL

STASULAN1

DR. P, Z. ZALATORIS

•I

Dr. A. J , TanenaviCius

~

.
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•I
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DRAUGAI

^mmmmmm

įfĮi^tQ»>
5S

=

CHICA GOIE

įventi name kurio numeris yra |
13, sedčti prie stalio kur ran-1

Susmukimas.

dasi dar kita 12 ypatų, arba

Rožančiavos dr-ja turės suma ™d. 31 rugp'. 2 vai. po
pietų, šv. Mykolo par. svet

a

P
R f) A U M
" « H U M f I Ifl U I

LOTAI

s dovanu

PARDAVIMUI
NAMAI

REAL ESTATE

.S ™
P**"
šk ma
arba
™»£i « >
susir
s eiti
^
^ apkalbetojua.
WEST SIDE.
Bennioves, susirinkimas jvyks
Jeigu kenti nuo viduriu ligos,
Meldžiu visų narių, kad į š}
(antradieny mgsėjo 2 d. Šv.
susirinkimą, ateitų, nes bus neturi apetito valgyti pilvas
J2 augščių medinis narnas!
Netikėtai teko apsilankyti Jurgio parap. svet.
negrumuliuoja
kaip
reikia,
j
Keletas
30
pėdų
lotų
tik
li
daug svarbių reikalų.
[ant mūrinio pamato su ba-j
I^abd. apskričio susirinkiman
A. Overlingas, rast.
1 galva nuolatos skauda tai pa ko arti Marąuette Parko ir
Nariai, kurie nori aukoti
sementų geram stovy, spe
West Sideje. Tuom pačiu lai-1
mėgink
Triner's
Bitter
Vyno,
Western Ave., suros, vanduo (dalę kaina; $1,500.00 cash]
mūsų par. bazarui kokių nors
ku Aušros Vartų par. choras j L. Vyčių 16 kp. visi nariai
aukų a r dovanų meldžiu su o jis tave tuojaus paliuosuos ir šaJygatviai sudėti ir apmo Įbalanca lengvais išmokesturėjo savo generalę praktika yra kviečiami susirinkti ne nešti į sus-mą. Dar sykį pra nuo šių nesmagumu; Tuojaus kėti. Kaina numažinta ant įčiais. namas randasi 45 ir j
prie naujų vargonų, ištikrųjų,' dėlioję rugpiučio 31 d. 10 va šau, k'ad visi nariai ir amži jausi pernaaina. Mr. Kųdolph $500 ui viena užtat kad savi {So. Paulina gatvių.
vietinis vargonininkas p. K. landa iš ryto prie Šv. Jurgio no ražančiaus atvykti! į šitą Fillip rašo mums iš Chries- ninkas nori uždaryti estate.
man, Texias gegužės 27 d.:' Veik greitai.
įSabonis, kaip užgraijno griaus parapijos bažnyčios. Čia visi susirinkimą."
"Trineris Bitter Vynas yra ge
iningais balsais, tai rodos, kad bendrai nusitrauksime paveik
O. Sinkevičienė, rast.
3804 So. Kedzie Ave.
riausias vaistas nuo viduriu , , .
k bažnyčios langai išbirės. sius.
Chicago. BĮ.
Taip visi sako kurie tik ji y(Taigi, štai artinasi laikas, ka- ' Nusifotografavus tuojau va6641
So.
Western
Ave.
TOWN OF LAKE.
ra mėginę. Nuo suputimu, iš<la turėsime progos išgirsti žuosime i Willow Springs.
Telef. Republic 5550
ko nors tokio nepaprasto, nes
Valdyba.
sisukvmu nuvargusų muskulu
T^ . , .v.
*
H_ .
. T.
Šv. Kazimiero karalaičio
kaip girdėti choras su didžiau
j draugystė kviečia visus na~ ir kojų pamėgink T r m e r s Lifįų įsitempimu dirba kiek gaGvardijos mėnesinis susirin rius kuo skaitlingiausiai susi- nimenta! Jeigu nori išnaikinti musės ir uodus tai nusipirk
felama*. miklina savo balsus. k i m a s
. ^
2 9 (,
Rugp
rinkti nedėlioję
rugpiučio
kad ats,lank«si«s parapijoms ^
j 8 va, v a k a r e
^ ^ (Aug.) M d. 1924 1 vai. po Triners Fh-Gass. Jeigu tavo
50 pėdų frontage (lotai) sa Arba parsiduoda labai pigiai
ir svečius kuogerlausiai užga- +_• e , * ; a ^A^UmU^
on • « • <s ITUAI
vaistininkas neturi šių vaist0 e s v e t
iv. ,
J
- J*s priežasties z() pietų i Sv. Kryžiaus parap. tų tai' rašyk tiesiai
. . . pas TJo- vininkas tn.ri parduoti šian galima pjrkti su mažais pini
nėdinti. Išitkro,
tai. retas tok >metų
sukaktuvių. Sukaktuvių mokyklos kambarį ant 46 ir
gals. 2 flatų mūrinis namas po
sai atsitikimas, ta.l patarčiau ; š v e n t ė į v y k g 3 1 d R l l f , p ^ W o < > ( ]
^ ^ sepli Triner Company, Chica- dien. Kaina $4,500 pusę cash.
Q „ . ^
6x6 kambarius, elektra mau
Tll
(Apgr.) Atsineškite depozitą, kad ga dynės, aukštas beismentas, ganepraleist, *u» naudingos ir j {Ang)
j ya]
pjeU]
į 20 metų gyvavimo Gvardi
vus š} paskutinį VVestern Av. radžius.
prakilnios iškilmes ir patar- \ xn •
•
i -i -j.
F
bargena.
\
Visi nariai malonėkite susi jos Didžio Lietuvos Kunig.
rinkti.
Vytauto iškilmes.
eian tikietus isisrvti iškalno.
6 pagyvenimu medinis na
N. Klimas, nut. rast.
Valdyba
mas
po 4 ir 6 kambarius, ne
Jų galima gauti pas pa ra pi- j
toli šv. Jurgio bažnyčios.
Ig\ Panavas, pirm.,
jos komitetą, choro narius ir
6641 So. VVestern Ave.
IŠ 18 TOS KOLONIJOS.
J. A. Zelevas, prot. rast.
" D r a u g o " ofise. Tad nepa
4 pagyvenimu medinis na
» • • • • • » » » » - — i » » • • * • w »
• • H
Telef. Republic 5550
mirs
k i te 3rugpiučio
(August)
mas, garadžius, 2 lotai prie
• T e l . Blvd. ««41
31 dienos
vai. po pietų
atsiŠvento Jono Evangelisto
šalies. Tie visi namai gali bu
Town of Lake draugystės
lankyti į Aušros Vartų parap. Draugystės susirinkimas įvyti
mainomi ant bifc kokio bix
v
INVESTORAI
—
NAMŲ
IEftKOTOMarinio
Ir
budavojimo
namu
bažnyeia.
. 1 *ks nedėlioję.. Rugp. 31 d. 1924 « - Stanislovo V. ir 1$. visi
nio arba farmos. Platesniu ži
JIAI — BIZNIO VYRAI
GENERALIS
!
Viso pasaulio akys nusuktos ties niu kreipkitės,
Bridgeportietis m. pirma, valandą po pietų (nariai susirinkite
nedėlioj
Calumet Miestą.
•
I ant 18-tos ir Union Ave. mo~ į r e p i n e i o N (Aug.) 31 d. 1924
Širdis didžiausios Calumet Kolo
nijos
Atsilankykite pas mane duosu
ky klos kambarv.
11 valandą po pietų į Šv. Kry
Pirkite lotus žemiausiom kainom.
{^ra patarimą.
Mažos
prekės ir prieinamos iSJyžiaus parapijos svet. Jš ten
SS52 So. HaLsted Street
3352 So. Halsted Street
gos.
Chicago, 111.
dalyvausime
surengtame
Chicago. IU.
NORTH SIDE.
KUPONAS
Home
Telef. Blvd. 9641
Ar turite nuosavybės Calumet
Gvardijos IX L. K. Vytauto 3356 liovrc Avcltite
Chicagos Šv. Kazimiero
Kolonijoj?
Akademijos, mokinių regis- S v # ^^ v k o l ° P ar - N. Sideje dvidešimt metu sukaktuviI)ĮJ
•
įy
Ar esate užinteresuoti aplink Sią
ANT PARDAVIMO 104 58 So. HoSv
Bo
n
kolonija?
man
Avį. 6 kambarių cottage aržuo
tracija prasideda nuo Rugp.
\
*« cia«» Draugystės j 0 ba§^iM apvaikšriojime.
Ar jus noo-ite Žinoti apie išaugi
lo
grindys
ir triiningai elektros švie
mą šios kolonijos?
31 A iki Rugsėjo 4 d.
j n n i r i a k t a u įvyks subatbj 30
^ F. T. Puleikis, sek.
sa, karšto vandens šiluma; vienas a.V,
li

sUardo

d

RESIDENCIJINIAI
LOTAI.

DIDELIS BARGENAS

RUBIN BROS.

A. N. MASULIS

NAMAI IŠSIMAINO ANT
VVESTERN AVE. ARTI 69
BIZNIO
GATVĖS

, ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI

' A. N. MASULIS

A. K A I R I S

GONTRACTORIS

C. P, SUROMSKIS & CO,

PRANEŠIMAI. ;

(l

1924

m

:

Mokslas gi prasidės Rug***&&»
- ^ '°
valaml
vakare
sėjo 8 d. Tą dieną 9 vai. :
»
Parapijos
ryto bus iškilmingos šv. Mi- svetain ^ e - 1™°™ ™» atsišios šv. Kazimiero Ses*rfl. lankytL Blls svarbil^ reika1^

PAIKI

PRIETARAI.

Dar ir dabar gali rasti žmo
Koplyčioje.
v ^ a i ^ t i , ypač hazaro reikale. nių kurie tiki kad "nelaimin
gas miGtikis*' pereiti skersai
Svarbu, kad visos moki-^'t ^ f e , , a ne<,flioi " •
priešais karabona, pereiti po
, i . -v.
,1
piueio 31 d.
kopėčiom, išberti druska, gyV. D. pirm.
nes atvyktu \ šias pamaldas.

Šv. Mišios bus laikomos
jų intencija.
hj Ę
Mokinės, kurios gyvena
Akademijos
bendrabutyje,
privalo suvažiuoti nevėliau
6 Rugsėjo.

BRIDGEPORT PAINTING
& HAR0WARE 00.

Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruojame namus, J ranarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir it t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, I E I^l^Yanis 7282
*

*'

Iš priežasties L&bor Day
šventes pirmadieny Lietuvos
Vyčių Paskolos ir Taupymą

4br Economical

TransportatUn

PAMATYK

.

PIRMA
Pas

-

•

Arinitaiec 6193

General Rooting Cdntractor
Visi stOR-ai oRzaiiiinuojnmi ir
aprokavimai <huxlami veltui.

Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas

671149 So. Western Ave. Republic 5300

Gvardija DLK Vytauto No 1

ONA DANAVITCH

Rengia

mirė rugpimio 28 d. 1924 m.
P&Uko dideliame nuliūdime Ty
rą Danoj u Daiutvitt'li, <lu SIInus Juozapa ir Dajiota ir \iena
dukterį. Velionė turėjo apie 40
metų amžiaus. Paėjo iš Lie
tuvos Suvalkų redybos. Gra
žiškių parap. Liepalotų! kai
mas. Laidotuvės jvyks rugsėjo
1 d, 1924 m. iš namų 549 E.
91 Plaee f Visų šventų bažnyeta apie 9 vai. iš ryto.
ržkvieeiam \±sas giminės ir
pažįstamus dalyvauti laidotu
vėse. Laidotuvėm
patarnaus
srrab. A. Masalskis Tel. Boul.
4139
PaUeka mtilude:
Vyras. S u na i ir Duktė.

Apvaiksciojiflia 20 metu Sukaktuviir
.

Ant Town of Lake
Piknikas Atsibus

PATRONAT DARŽE 5137 So. Robey Street

NEDĖLIOJ • RUGPIUČIO 31 D. 1924 M.
Pradžia 12:30 po piet.
(įvardija prašo visus atsilankyti nes užtikrina kad
kožnas svetys bus užganėdintas vardan gvardijos. Mu
zika po vacfcvystė Venckevieiaus orchestra.
Kviečia visus
KOMITETAS.

Mes taisome senus ir dengtame
naujus stogus visokios n;sies.
Mušu trokal vaškuoja | visas da
lis miesto ir priemiesčius.
ii

3 Prakiurimus Stoge
Pataisome už $4.00

Visas Darbas Garantuo
jamas
2011-13 W. Division Str.
! * » • • !•! » » » » » • • » • ! • • » » • • !» — » •
> • • ! » • • • • • • » i—»^B^fW»< • » • • » » • •

Telefonas Canal 5395

JOHN 6. MEZLAISKIS
Oeneralia Kontraktoriui.
statytojas ir senų namo
taisytojas.
2319 West 24-th Stre^
Chicago, OI.
Telefonas Canal 7233

ingas Piknikas
Rengiamas

DR-JOS PALAIMINTOS LIETUVOS

NEDĖLIOJĘ RUGPIUČIO" AUGUST 31 D. 1924 M.
NATIONAL GROVE DARŽE RIVERSIDE, M.. » * » , . • * .
Gerbiamieji Lietuvai:
Nepamirškite žio Palaimintos Lietuvos Dr-jos pikniko, nes tai bus vienas iš gra
žiausių pikniku. Muzika puikiausia iš Lietuvos. Taipgi turėsime skaniausių užkandžių
ir .gardžiu gėrimų. Kas gyvas ateikite, g pilniausiai busite patenkinti. Kviečiame
.agos taip ir iš apylinkės.
kaip iš Chieagos
Atčip linksmai laiką
1«ik-» r»ralpisitp.
apylinkes. Atėję
praleisite.
Kviečia
RENGĖJAI.

Užsiėmimas
Del informacijų kreipkitės:
ORANT WORKS RE.IL E8TATE
4917 W. 14 St.
Cicero, Illinois.
!Tel. Cicero 8223
Klauskite I,«*o Slivegztla
P. S. Kurie norite nuvažiuoti pa
matyti, galėsite važiuoti su automo
biliu kas Sereda ir Nedėlia 1 vai.
po pietų.
Nuvežimas ir parvežimas veltu.
Norint važiuoti telefonuokite arba
kreipkitės viršminėtu adresų.

GROJIKU PIANĄ
#125
Turiu parduoti tuojaus. Paaukosiu
$700 gTojiklj pianą su 208 muzikos
rolėmis, kabinetas ir suolelis už $125.
Duosiu ant išmokesčio pasitikimu!
žmogui.
1380 MTLWACKEE AVE.
Pirmos Lubos
Klauskite Mrs. Franz's Player Piano.

PRANEŠIMAS.
MOTERIMS PRANEŠI
MAS.
Parsiduoda vilnonės gijos nėrini
ams visokių ryšiu. Kaina 4 uncijos
30c. — 35 — 40c. Marškonės gijot:
del mezginiu ir siuviniu 1,000 jar
du 10c. 15c. Dabar jau laikas rū
pintis apie šiltesnius apdarus. Mes
jų turime
dideliame pasirinkime.
Krautuvė atdara kasdiena ir sekmadieniaią po pietų. Kreipkitės tuojaus:

Frank Salimanavičius
West SS-rd Street
Chicago, 111.

IŠVAŽIAVO EUROPON

"f

Maliavojliuo Kontraktorius

DaŽŲ fr Poperos Krautuvė
2338 SO. LEAVITT STR.
Telefonas Canal 0*10

PLUMBING
Geriausias plumeris, darbą at-'
Įteku gerai Ir sąžiniškai.
THOMAS HIGGINS
2313 So. Oakley Ave
Chicago,

Tel. Lafayette 4223

PLUMBING
[Kaipo lietu vys, lietuviam* visade
patarnaultt kuogerlaualai
M. YUftKA,
8228 West 88tfc Street

MHMHMMMM

PARDAVIMUI

504

PETRAS CIBULSKIS

•^'•^^feį., ,*45Cfc.--. •

Pasiųskite šita kuponą, suteiksi
me informacijas dykai.
Vardas

JACOBSON ROOFING
CO.

Mc M A N U S MOTOR SALES

Sales -- Service - Parts

3Q? 1924

T"

NORTH SIDE.

manyti kad

fogP-

Cunard Line pasiuntė Earle
E. Levegood vedėją Immigracijos Biuro kad jis gerai apsipažintų ir pastudijuotų nau
jąsias Immigrac-ijos Teisęs.
Jis išvažiavo seredoj ant laivo
"Berengaria" sugrįžęs galės
daug ką pasakyti svetimšaliems.

ras iemės. Kaina $4,750 iškalno $1,
500 likusius po $35 J mėnesį Savi
ninku | galima matyti kasdiena nui
12 il.i 4 po piet.
28L0 W. 39-th Pla«e
Agentus IMumnn r'
78441 So. HaMed Klreet

PARSIDUODA mūrinis na
uias dvieJŲ pagyvenimu pt
keturius kambarius. Eleetra
^azas ir t. t. Savininkas pu
vena i S užpakalio.
822 West 35-th St.
'^
Chicairo.

3352 So. Halsted Str.
Te!. Boulevard 9641
IBUK

GUDRU

į Pasinaudok proga kol dari
yra laiko išsirinkti gerą
rietą del gyvenimo arti]
Marąuette Park ir gv. Ka-1
simiero Vienuolino.
KAS KĄ NORI
Pirkti narna, parduoti.!
mainyti ar budavoti
Kreipkitės pas

ZS

MrcHtvicrjiCO

uiJkzrm
Apsaugam Insulinam viską
Tel. Prospect 4345
i

PIMITTAIIiįTRBJrLOfJrĮ
del gero savo valku Ir sau kur j ra medžių ir kvlctktj. kur yra
vieta daržovėms ir kiemas vai
kams. Tėvai ir motinos, padaryki
te savo vaikams Ir sau linksmu»vw», žinot įkerai kad plnJtrni išduoti
tii rendas nieka<los ncstifcryžta.
m o s pačius pinigus ką mokat u i
randa įmokėsi t į narna; trumpu
laiku pats namas lišslmokės. As
rurlu dkfilausiam pasirinkime na
mu ir lotu aplink fiv. Kazimiero
Vienuolyną, kur yra puikiausia
Chicagos Lietuvių kolonija, netoli
Margu et t e Park kuris bus vienas '
iš gražiausiu Parku visam mieste.
Taipgi visus visokios rūšies bUnlns farmas lotus mainom* ant na
mu visose Ctiicagos dalyse.
Inmainom prastesnius namus ant
fteresnu nanvi kokioj tik vleto.i
turite. Kalno Lietuvis tai visados
lietuviams patarnauja kogeriausia

REAL ESTATE INVESTMENTS
S418 W. .Margurtte Kd. (Or <7
Blvd.)
(Arti Westcrn Ave.)
Tel. Projfvct M7§

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS. TAS JUMS BU8
ANT NAUDOS.

S. L. FABIONAS CO.

PARSIDUODA medinis na
mas 4 kamb. cementuotas basementas elektra, gazas mau
dyne jcraradžius vienam karui,
lotas 50 pedy. Parduosiu pi
giai atsišaukite pas savinin
ką:
J. P. P.
6833 So. Camtbell Ave.

808 m. 3Slk S I . ChiCJĮO

PARDAVIMUI dviem pa
gyvenimų namas po 4 kamba
rius. Goradiius del dviejų ka
rų. Elektros šviesos, gesas ir
kiti įtaisymai.
2824 So. Kedvale Ave.

AR REIKALINGI TAU
PINIGAI?

BRIGHTON PARK
2 augsčių medinis namas 6
ir 6 kamb. su beismentų ir
pastoge, visi įtaisymai nau
jos mados. Parsiduoda pigiai
atsišaukite
PETRAS VENGELEVSKIS
4500 So. Talman Ave.
PARSIDUODA NAMAS
prie Vienuolyno, mūrinis 2 po 6 kam
barius ir mūrinis garadžiua 2 karam.
Parsiduoda už prieinama kaina. At
sišaukite pas savininką
•600 Southi Artesian
Telef. Republic 3989
Chicago, 111.

PARDAVIMUI
BIZNIS

ANT PARDAVIMO ^roeerne pigiai neturinčio visų pi
nigų palauksiu toliau norint
platesnių žinių.
Kreipkitės
pas '
Antaną BaraČinska
5958 So. Peoria St.
Cunard Line's ImmigraciTel. Wentwortk 1888
jos biuras įsteigtas keliolika PARDAVIMUI groserng, kurtoje
mėnesių ir pfatarnavęs tūks taipgi užlaikau ir rūkytą mėaą, kendes ir kitokius iš valgomų dalykų
tančių žmonių duodamas at daiktus. .Apgyventa lietuviais vieta.
Norintis varyti gerą. blanj pasinaudo
sakymus veltui.
kite gera proga.
(Apgr.)

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

TeL boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinifiM ir
•
Parduodam Laivakortes. •

Mes skoliname
ant
pirm v j
ĮmorfiČlu.
Mea taip pat
perkame ir Parduodame pirnus morgičiu8 po f 500.00 ir augr| ^člau.
Norint platesnių Informacijų]
creipkltės pas:

JUSTIN MACKIEWICH

M0RT6AGE BROKER
EREAL ESTATE L0ANS &j
INSURANCE
2342 So. Leavitt Str.

L

REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos rųšies reikalais
kreipkitės, fjas mane. Pa
tarnavimas mandagiausia.
5710 S. Kedzie Avenue
CJhicago, 111.
Rezidencijos TeL
Prospect 5101

4Tth

Str.

Ofiso Tel.
Prospect 5778

Renkite tuos profesijona-

.
Parduodu dėlto, kad išvažiuoju ii lUS,
miesto.
1T8T W.

J. HE N I F F

nasi dienrašti

garsi-

"Drm&9\

