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Sveikiname A. L. Kat. Fed. XIV Kongresą!
MISIJŲ PARODA VATI
KANE TAISOMA

XIV-asis Kongresas Ati
darytas Šiandie Detroite

UUT|Į SįJUNGOS
SUSIRINKIMAS

ANGLIJA BIJO VOKIETI
JOS PIRKLYBOS.

iš XII L. Vyčiu Seimo, Homestead, Pa.

Premieras žada tuo klausi
Seimas pavyko kuopuiki au saitis; pirmininkas — M. Ba
REIKALINGI PARODAI
mu paskirti komitetą.
GFNEVA, rūgs. 1. — Šian
siai. Apsvarstyta svarbieji or gdonas ; vice-pirmininkai —
DAIKTAI PRISIUNČIAMI
die čionai įvyksta penktasis
ganizacijos reikalai. Padary O. Pikučiutė ir P. DauzvarLONDONĄS,
rufcp.
30.
—
ta daug rimtų ir svarbiu nu
metinis Tautų Sąjungos susi
dis; sekretorius — Pr. Saiiė
Spėjama,
kad
prem.
MacDoAteina didelių dėžių iš Kini
tarimų. Smulki Seimo darbų
rinkimas.
kas; iždininkas — A. Valpjos, Indijos, Afrikos ir t. L
Amerika oficialiai neprisi nald pirm išvyksiant Gene- eiga tilps rytoj.
riis; iždo globėjai - r į. Grededa prie iT. Sąjungos. Te- von — Tautų Sąjungos suva- /Tuo tarpu pranešame nau
ROMA, rugp. 30. — Misio
čiaus ji kuone visuose jos dar žiaviman, ateinantį antradie josios yaldybos sąstatą: Dva bliunas, J. Gedminaitė ir &?
nierių Paroda
.Vatikano su
Su pagarba ir karščiausiais linkėjimais sveikiname buose pritaria ir neoficialius nį, jis paskirs komitetą Ang šios vadas — kun. Dr. I. Če-Rubliauskaitė.
visu uolumu ir atsidėjimu susirinkusius Detroite mūsų visuomenes atstovus svarsty
lijos pirklybos apsaugai, nes
atstovus tuĮri.
rengiama.
Tam tikslui jau ti gyviausius mūsų išeivijos reikalus. Mūsų visuomenes
šių metų, JT. Sąjungos susi tai pirklybai yra pavojaus iš
visi pavilionai baigti statyti tie atstovai; tad negerbdami to Kongreso, negerbtume
rinkime bufe atnaujintas Vil Vokietijos pusės.
ir šiandie tik išoro dekoruo mūsų žmonių, kurie darbą sunkų dirbdami, vargą varg
Kuomet francuzai okupavo
niaus klausimas. Šįmet susi
jami. Tas darbas sparčiai ei dami, iš savo aukso širdžių tiek yra sudėję savo prakaito
rinkime dalyvaus Anglijos ir Ruhro kraštą,- Anglija pabū
na. Dekoracijos daromos iš ant Tautos ir Bažnyčios aukuro.
go Francijos
kompeticijos
Francijos rjremieru.
44
Tad ką nutars tie mūsų visuomenes atstovai, mes lai
stur*co " Korintu stiliuje,
Dėlto, Londonas
Spėjama, bus daug svar pirklyboje.
taip kad butu panašumo šalo kysime sau už įstatymą šiems metams.
visas laikas darbavosi, idant
bių dalykų išspręsta.
stovinčio muzėjaus buto doko
Amerikoje lietuvių eilės retėja. Vieni išmirė, kiti sufrancuzai kuogreiciaus aplei
racijoms.
Pavilionai dideli gryžo Lietuvon. Tuo tarpu uždaviniai nesumažėjo, bet pa
stų^ okupuojamą kraštą. Lon Svarbiausios Vietos Pavedamos
KALIFO BRANGENYBES. donas spėjo, kad kuomet vo
ir tikrai atatinkami tai svar daugėjo. Tuo tarpu sąlygos nepalengvėjo, bet pasunkėjo.
Amerikonams
biai Parodai.
Misionierių
Mūsų vargstantieji moksleiviai laukia pagelbos, o jų
KONSfTANTINOP
rmrs kiečiai atgaus tą kraštą, ne
Paroda bus svarbi tuo, nes pačių laukia visa Tauta, taip ištroškusi, taip reikalinga
vien Anglijai, bet visai Euro
T ku i fe ifiti '
PARYŽIUS,, rūgs. 1. — turtingiausios šiandie vaistyk
apšvietos
ir
apšviestų
vadų.
Mūsų
jaunimas
kas
kart
di-j
.'_.
^
J
^
^
^
Į
/
f
^
*
?
*
lankytojai pamatys, kaip Ba
pai palengvės.
v
Reparacinė komisija sušaukta bės piliečiais.
čiai vedg diskusijas, kas reik
j
žnyčios ir Dievo tarnai visa desniame pavojuje atsiranda, kaskart daugiau juos apse
Anglijos
valdžia
dėlto
su
čia
sesijon
su
tikslu
žinomus
turkų valdžiai atlikti su būvu
Visi ekspertų planų šalinin
me pasauly, visuose kraštuo mia svetimos bangos, grasindamos užlieti jų širdyse Tau
visu
atsidavimu
darbavosi
įekspertų reparacinius planus kai tvirtina, kad reparacinių
sių turkų kalifų brangenybė
tos
meilę,
tikybos,
doros
turtus,
tėvų
kalbą
ir
pagarbą.
se skelbia Evangeliją, platina
vesti reparacinius ekspertų galutinai patvarkyti ir kuomis.
plami vykimas grąžins Eu
Aukso
širdžių
ir
stebėtino
duosnumo
mūsų
žmonės
yra
Dievo žodį.
Lankytojai ga
planus.
J
i
sušaukė
Londo
greičiaus
juos
vykinti.
(Kadangi nacionalistų val
ropai finansini ir ekonominį
l t ! pamatyti, kaip daug Baž gadinami nesąžiningų Tiesos neprietelių. Geriausieji žmo
nan
ir
konferenciją.
[Komisijos nariai sušaukti normalumą. Kuomet ekono
nės dažnai per bedievybės melus tiesos saulės nebemato, džia reikalinga pinigų, nusve
nyčia atlikusi darbo tais žvil
Kuomet šiandie tie repara- sesijon tuojaus, kaip tik ap miniu žvilgsniu situacija pra
dvasioje kankinasi. O silpnesnius ta netiesa kartais pa ria nuomonė visas tas bran
gsniais.
veržusi tiek pagadina, kad žmogaus veido nebelieka: lie- genybes parduoti. Tik reikia ciniai ekspertų planai priim turėta žinių iš Berlyno, kad blaivės, tuomet Europa ir po
ti ir nutarta juos
vykinti, Vokietijos Reichstagas tw>s litiniu atžvilgiu nurims*
Apsauga nuo gaisro,
gauti atsakantį pirkėją.
ka tik bedieviškas žvėris.
Anglija apsižiūrėjo, kad tuo planus ratifikavo.
imtasi visų galimų ir priei
Šių metų Kongreso užduotis bus begalo svarbi. MuKaip kam atrodo, kad tai
viskuom
ji
sau
bloga
daro.
nair:Ai priemonių, kad Parodą s u moksleiviai, mūsų mokyklos*, mūsų Seserų mokytojų
30 ŽMONIŲ SUŽEISTA.
Tai paskutinė kliūtis per persiauras protavimą*. Repą*
Atgaivinta
vokiečių
industri
apdrausti nuo gaisro,
dali-1 reikalai, mūsų Tiesos skelbėja — spauda, mūsų Lietuva
laužta, kuomet Reichstagas raciniais planais Vokietija
mais Pavilionų
pastatytas 'Tėvynė, mūsų dar neatgautas Vilnius, mūsų jaunimo ap IfcOCHE&TER, N. Y., rū ja netruks pakilti ir Anglijai tarė palankų žodį.
bus įjungta jungan dirbti
vienas butas gaisrininku bri saugojimas nuo ištautėjimo pavojaus, — ir daug kitokių gs. 1. — Arti Savannah susi gyvas pavojus. Kuomet Vo- Vvkinti tuos planus bus į daugiausia francuzams. Kuo
daužė du traukiniu r-*- "Be- kieti ja galės į užsienius s i ų s - ' k u r t a n e m a ž a i a u k ž t a i a p m o met Franci ja iš vakječiTj dar
gadai. Tas butas aprūpintas j reikalų bus svarstoma tame Kongrese,
nuilsusiomis
moderninėmis
Kaip nutars, kokias priemones ras Kongresas tiems "troiter," No. 19, ir «Lake ti daugiaus anglių ir kitokių kamų vietų. .Tos vietos visos bo nemažai pelnys, • nesupjran
premisomis
gesinti 5en ir svarbiems reikalams atlikti, kol kas nežinome.
Shore limited," No. 47. 30 prekių, tas reikš Anglijos surištos su finansiniais ir e- tama, koks gerumas turės Imt
darbininkams nedarbą ir pa kqnominiais reikalais. Vienos Europai. Juk Fr<anėija tai' ne
hm galimus pakilti gaisrus.
Viena žinome. Nei vienas iš tų paminėtų mūsų gvvy- žmonių sužeista.
čiai valdžiai bus galybės nes svarbiausių teks
K Milano pargabenta didelės bes klausimų nebus atliktas, jeigu mūsų visuomenėje ne?
ameriko Europa.
spėko? pumpa.
Ties gnisri- susidarys geležinė, plieninė vienybė; jeigu visi mes, sulyg
magumų.
20 METŲ KALĖJIMO.
nams!
Reikia tečiaus apjoti, kad
musu
ninku butu padirbdintas repranašo-poeto petys j petį sustoję j darbą nepamėAnglija ir šiandie turi ga
vetgiją t
Tai dėlto, kad amerikonai vokiečiai atlaikytų
zrrvnaras vandeniui, reika- ginsime pajudinti žemės.
MANILA, Ph. Salos, rugp. lybes
darbininkų be darbo.
skaitosi neutraliai, jie geriau kuomet karo kontribucijai' su
I.Mg&s tai pompai.
Mūsų vienybės sustiprinimas bus bene svarbiausias 31. — 15 skautų už sukili Ateity bus blogiaus,
si finansiniai ekspertai ir yra įma nenustatyta.
; darbas.
mus nubausta kalėjimu. (Vy
Premiero paskirtas komite
Uaiktai prisiunčiami.
riausias jų kurstytojas Ri- tas suras priemonių, kaip An GALYBĖ PILGRIMŲ KE ranai, veteranų našlės ir kiti
įvairios rų^ies daiktai 'ek- ;
Linkėdami tam Kongresui Dievo palaimos visuose jo
glijai apsisaugoti.
Vokieti
LIAUJA I LOURDESĄ. nuo jų priklausomieji asme
spohtai
parodai
kasdien d a r b u o s e , mes čionai viešai pareiškiame dar sykj, k a d ^ 1 ™ b a u s t *» 20 metų ka
jos kompeticijos pirklyboje.
—
^
nys.
Mlr'ftll'
Piisiunčiami supilvuoti į di p r i e š tą Kongresą mes lenkiame savo galvas. Mes palai- Įėjimo.
d .l.»s dėžes.
Tai visa atei- kyšime visus jo nutarimus, mes remsime visus jo darbus,
Vieny italų keletas
na iš Kinijos, Indijos. A f r i ; Visas pajėgas dėsime, kad mūsų visa tauta, o ypač visa
O R A S .
tūkstančių.
ko s ir kitų pasaulio dalin ir j mūsų išeivija laimėtų kovą su netiesa, su nedora, su iškraštų, kur ilgus metus dar-1 naudojimu, su kiekvienu mėginimu mus mažinti, ar skriauROMA, rugp. 29. — Šįmet OHICAGO. — Šiandie išbuojasi 'Katalikų Bažnyčios sti.
BERLYNAS, rūgs. 2. — Iš visų Vokietijos dalių Hanov Lourdeso stebuklingąją vietą dalies apsiniaukę; maža at
"Draugo" Redakcija. veran suvažiavę apie 80,000 vokiečių katalikų. Tai vienas lanko galybė pilgrimų ^mal maina temperatūroje.
misionieriai.
didžiausių katalikų suvažiavimų. Suvažiavime bus aptarta dininkų) iš visų pasaulio da
•Tie visi apturimi siunti
"Draugo" Redakcija yra pasiuntusi specialį į Fede- praktikalės krikščionybės kampanija.
lių.
niai sudedami j paskirtas vie
AR ŽINAI KAD
"
Kuomet
pavilionai
bus
j
racijos
Kongresą
savo
korespondentą,
kuris
raštu
ir
te
tas.
Tomis dienomis iš Romos Lietuvos populacija per 1923
PARYŽIUS,
rūgs.
2.
—
Lorraine
provincijoj
francuzų
legramomis
prane$,
kas
įvyks
tame
Kongrese.
pilnai baigti, tuomet paro
į LoUrdesą išvyko 4,800 pil metus pasidsaugino 27,134 —
armija
pradėjo
militarinius
manebrus.
Vartojamos
visos
Prašome tėmyti rytoj.
grimų, kurie Čionai susirinko nes gimė 56,886 o mirė tik
dos komisija 'dėžes pradės
R e d naujausios karo vedimo priemonės. Dalyvauja 400 aerop
iš įvairių Italijos dalių.
atidarinėti ir visi daūTtai bus
29,752? Ar žinai kad tabakas
lanų.
perkelti į paskirtas vietas.
Prasidėjo šaudymai. Šeši
Užvakar išvyko paskutinis vartojamas Helmar Turkiš
Apie Parodos rengimo pro
ftRRRIN, 111., rūgs. 2. — Čionai ramu, kuomet ka būrys, kurį sudaro 800. Tai kuose cigaretuose yra gerės,
žmonės žuvo ir keletas sužeis
gresą Šv. Tėvas kasdien in
nis ir skanesnis negu pajv
riuomenė gatvėmis patroliuoja. Areštuota apie 20 asmenų, daugiausia invalidai.
ta.
r
rastas tabakas! Milijonai ro»
daugiausia kluxerių, kaltinamų už žmogžudystes.
formuojamas ir Jis visakuom
įšis būrys buvo
Šventojo
Apskrities šerifas telefonu
kytojų atmainė rųšį ant Tur
patenkintas.
Tėvo priimtas ir pakimantas.
KLANISTAI TEN SUKILĘ ' ^ r n a t o r i a u s
pareikalavo
INDIAN HARBOR, Labrador, rūgs. 2. - S. Valstybių
kiško tabako taigi turi būti
Reikia žinoti, kad Misionie
Pilgrimų;
priešaky
yra
Eokariuomenes.
armijos lakūnai pagaliaus ehf atskrido iš Greenlandijos.
KRUVINA KOVA.
gera priežastis.
rių Paroda rengiama paties
mos
vikaras
Kard.
Pompili.
Iš kitų versmių tenka pa Atlikta viena pavojingiausių kelionių. Labrador priguli Afcv. Tėvo iniciatvva.
Apgr.)
Vakar 6 žmonės nužudyta tirti kitokių žinių apie kovos merikos kontinentui.
5«5
gatvėje.
pradžią.
GALYBĖ
ČEKIŲ
PASIŲSTA
MOKYTOJOS STREI
BERLYNAS, rūgs. 2. - Tannenberge, Eytų Prūsijoj,
Dar daugiaus kruvina Wi,
PINIGŲ KURSAS.
HERRIN,
111.,
rugp.
31.—
KUOJA.
;
vokiečiai monarchistai minėjo 10 metų sukaktuves. Pirm
lliamson apskritis.
WASHINOTON, rūgs. 1.—
Įionai atvyko gubernatoriaus
10 metų vokiečiai ten supliekė rusų korpusą atblokšdami
Eugpinčio 30, IMI
NOGALĘS, Meksika, rugp. j pasiųsta kariuomenė. Nes iš- ANGLIJOS SOSTO ĮPĖDI rusus į pelkes tarpe Mozūrų ežerų. Šiandie paminėjime 32 Pensijjų biuras vidujinių reika
lų departamente paskelbė, kad
31. — Visoj Sonora valsty- naujo vakar kilo kraujo praLietuvos 100 V&ą
$10.00
NIS S. VALSTYBĖSE. vokiečių generolu sakė prakalbas.
per praeitus dešimti metų S laajUjoi x ti*ti »•. *
bėje sustreikavo pradinių mo liejimas,
*•**
biuro
karo
veteranams
išsiųs
NEW YQRKr rugp. 30. PARYŽIUS, rūgs. 2. -,- Francijos ir Belgijos kariuo
kykių mokytojos. Ugas laikas, iTai klanistų kova su savo
Belgijos 100 Ir.
. » • BJLM
Francijos 100
fy.
8.40
joms algos neišmokamos.
• priešais. Ties vienu gara- Garlaiviu Berengaria vakar menė pradeda evakuoti kaikuriuos okupuotus Vokietijos ta apie 30 milionų čekių.
t
Federalė valdžia šiandie
džium keli žmonės susikirto į Suv. Valstybes atvyko Vali- miestus.
Šveicarijos 100 fr.
IMI
i
Italijos 100 lirų
441
jos princas, Aną^ijos sosto įSKAITYKITE IR PLATIN
MAPISON, Wis., rūgs. 2. — Wisconsino valstybėje šian pensiją moka apie pusei misu klanistais, anot pasakoji
fefcwl«vaiuj«t 100 kroną .. 3.00
pedinis.
liono aamengt TaJ tauro
die JTM "primary" rinkimai.
KITE "DRATJG4"
mo.

Posėdžiai Tesis Rugsėjo 2,3 ir 4 d.

Ekspertų Planai Pradedami

Vykinti

Naujausios Žinios

\

HERRIN'į IŠNAUJO VAL
DO KARIUOMENĖ
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i

oiieaii
immiiirmiiniiiimiiiimmiiiini'iiiiiiii
- "DRAUGAS"

1924

Antradienis, Rūgs. 2,

PROVOKI8KUMAS |R M0NARCH1ZMAS.
Ligšiol lietuvių dauguma buvo bent-kiek provokišFabUshed Daily Except Sundajv
fiSFCT
ka. šis jų provokiikumas buvo Ubai negudrus, kaimie
ANGLIJOS KONSULATE.
One Year
,.
$6.00
tiškas. Daugeliui Vokietija patikdavo tik dėlto, kad jiems
81x Montha
$3.00
AT NEWS . STANDS 2 c A OOPY
Važiuodamas Lietuvon kun. Dr. P. Kemėšis norėjo fr«nc«**> nepatikdavo, o francuaal nepatikdavo dėlto,
D R A I G A S P i B l l J i H i M f l CO., I n o pakeliui sustoti kelioms dienoms Anglijoj. Delta užėjo J ^ ^ I S
£5^22^2:
^
'^*^aia^
padarl Lietuvai daug žalos. Bet ar galėjo Lietuvos poliS3S4 So. OaaJey Ave.,
Chlcago. IU. Anglijos konsulatan. New Yorke kad gavus ten reikalin
likit 1915 ~~ 1920 metų laikotarpy būti ne provokiečiais,
Tel. Roosevelt 7791
gą vizą. Konsulate angly šnipas pradėjo Dr. Kemešį aš^ |tai nesiimu tvirtinti. Sąžiningiau tai pasakytų tik ilgesnis
įimttnuiuitiiitfitiituiuitittiuiiuiiiiiiiit triai kamantinėti. Tarp jo \r anglų šnipo įvyko šitoks* Hstortkų 'darbas, tyrinėjimas, bet ne partinės agitacijos
NEDARBAS IR KAINOS. "Darbininke" aprašytas pasikalbėjimas:
"argumentai". Iš ministerių prrnininkų Afijantams labiausia
Ar Tamsta ir dabar dar tebemanai, kad Ltetfc- rį ^ ^ J ^
t V ^ " ^ W
« s m a / k i a i ,ra~
Amerikoj . yra organizacija
Šė Briuselio La Nation Belge ir kaikune Paryžiaus lai
vai sveikiau butų susidėjus su Vokietija?"
vardu "Optiniist Internatio
kraščiai) ir p. M. Sleževičius. Prieš p. Šleževičių labai va
Nueik pats »r pama
Tai yra stebėtinas Naujos
— Aš niekuomet nesu taip manęs.
tyk puikus ir stebėti
nal". Jos pirmininkas SlierColumbijos
, Phonografas,
rėsi franeuzaį 1919 m. balandy, kuomet jis rengėsi Lie
nus
Naujus C«*um*>U©s F o 
(New
Columbia
Pteoaoman Rogers iš New Yorko ne
"Prašau Tamstą atsakyti tiesioginiai į mano tuvos premieru tapti. Prancūzai jj įtarinėjo vokiškume ir
nografus
(New
Columbia
graph) Modeli* 420, f rėki
Pnona*ra.plMj).
Tas
Modelis
|100.00. Tegul
Columbijos
senai lankėsi mieste Milwauklausima".
bolševizme. Buvo daug provokiškų politikų Lietuvoj, bet
yra
MO,
prtkė
$125.0*.
pardavėjas parodo jums jj.
kee, Wis. Ten viename susi
' «— Aš manau, kad mano atsakymas pilnai pa nežinau jokios grupės, kuri butų norėjusi Lietuvą su Vo
Jus su džiaugsmu priimsite tuos naujus
rinkime jis sake prakalba.
kietija
jungti
nors
ir
labai
palaidais
ryšiais.
Dar
1918
m.
dengia Tamstos klausimą.
Columbijos Rekordus.
rugsėjo
gale
man
teko
Šveicarijoj
daug
ginčyties
su
Lie
Rugs*jo - Sapt. mėnesio vakarai bus linksmiausi jei turėsite
Kalbėdamas jis pažymėjo,
"Atsiprašau Tamstos, aš turiu juodą ant balto,
naujus
Coi»nibijoe Rekordus pasiuHru* H* tettfia t*ebėtį*»i Jus
tuvos Tarybos nariais, kurie manė kad Vokietija tikrai lai
linksmins.
kad Suv. Valstybėse gerieji
kad Tamsta tos nuomonės laikės karo metu".
mės karą. Kad Lietuva netaptų paprasta Vokietijos pro
Šiuose Rekorduose yra gražiausių čkUnų, šokfti, iustrumentalių
laikai jau prasidėję ir fabri
nuistkoa veikalų, populiariškiausios dainos ir grajaj kurtos Ju»
— Aš paveliju sau Tamstai patėmyti, kad Tams vincija, ta iLietuvos Taryba pasiskubino išrinkti Urachą
mėgstato ir mėgsite ir norėsite klausyti. Visa ftie rekordai yra
kantai seniaus paleistus dar
tos informacijos nebuvo teisingas.
garsiausių Lietuvių artistų kaip iš Uotuvoa taip ir is Amerikos.
Jjetuvos karalium. Mes^gt, Amerikos lietuviu Tarybos de
Nusipirk ti*oa gražiausius naujuosius rekordus dabar, tat tuo
bininkus išnaujo priima dar
"Mano informacijos labai retai tesukiysta".
legatai (adv. Mastauskas, kun. Dabužis ir Pakštas) bu
jau* galėsite- linksmintis gražia muzika ir dainomis savo namuo
ban.
,
JI
s e Pasiimk 6} rekordų sąrašą šiandien ir nueik pas Columbija
— Aš užtikrinu Tamstą, kad bent šį kartą jos vom siųsti specialiai monarchijos steigimui trukdyti. 1918
pardavėją ir paprašyk kad jis Jums pagrotų Naujų Columbijos
tikrai suklydo. \
•
Phonografu (New Columbia Phonograph). Ptionografo gražus
m. spaly Lausannoje, Hotel Cecil kambary įteikėm prof.
• Tai esą dėlto, sakė tas op
tonas
H" graži išvaizda, privers Tamista jj nusipirkti. Prekė nuo
"Dar vienas klausimas. Ar Tamsta vis dar tebe Voldemarui V. Tarybos delegatui, aiškiai suformuluotą
timistas, kad pabrangę kvie$50.00 ir aukščiau;
si tos nuomonės, kad Lietuvoje valdžią turi pairuti Amerikos lietuvių katalikų pareiškimą iš 4 punktų. Tame
eiai ir nuo to pasitaisiusi finan
10 _- Coli* 75t.
Katalikų Bažnyčia j savo rankas?"
rašte protestavom prieš monarchijos steigimą ir reikalai K M r a l k * polka.
(Vaatuvlu maršas
sinė situacija tose valstybė
(
— Niekuomet nebuvau tos nuomonės ir dabar vom greit sušaukti Lietuvos Kuriamąjį Seimą. Nuo to
16003y( 2SSw m&mAL 16002F (*>«™*> *****
se, kur yra daugiausia farjos
neprisilaikau.
(Armonika,- *alo
(CofcmabU l i e t . Oricest.
protesto prasidėjo mūsų nesutikimai su pažangiečių par
m
i
tL
(Švintant
Aušrelei.
( f beržjnu* e i n a Ona,
"Argi Tamsta Amerikos Lietuvių R.-K. Federa tijos žmonėmis. Paieidėm keletą protestų prieš vokiečių
Tolia us Koger* tvirtino, jog
cijos Kongrese 1918-tais metais neįrodmčjai> kad žiaurumus Lietuvoj. Tie protestai it mano platus inter(Jonas Ramanauską*,
" (Kasta* Sabonis, Barl(Tetioras.
(tonas
pastaraisiais laikais fabrikan
Lietuvos Katalikai turi organizuotis, kad j savo ran view su "Der Bund" redaktorium padarė ir Berlyne tūlo
(Keiumt.
(TyaJknnrt,
kas valdžią paimtų?
tai, ypač rytinėse valstybėse,
•m
ryaan
»
*
«
s
I
Kauna.
(Šokikai
įspūdžio. Vokietijos pasiuntinys panorėjo su mumis pasi
j j ^ T o s y U . Ir f». L u S - B _ 7 $ 6 9 (#• PMantonas Ir F. lmgavę galybę užsakymų. Plie
— Tai galėjo būti. Bet juk tai visai kas kita. Ar kalbėti Austrijos pasiuntinybėje. Mes griežtai atsisakėm
(JoMngi Duetai (Comic
(Dta*SSl. * ° * * *
nui, kaina kjlanti. Pirkliai ir
gi Tamsta nematai, kad "Katalikų Bažnyčia" ir "ka su Lietuvos nepriklausomybės priešais vesti kokias nors
(Duets).
talikai" tai ne vienas ir tas pats dalykas?
^pramoninkai optimistiniai žiu
(Sibiro nelaisvais.
(Plaukia sau laidelis.
derybas. Už tai, kad atstovavau Amerikos lietuvių kata
mm i a a a a ( a t k e l i a K MfeMjo*.
. . _ - (M į s i v i l k O s * Čigono
"Bet juk ką kunigai jsako, tai visi katalikai tu likų (taigi kartu ir kun. Kemėšio) mintį — negavau vori 'ateitim
E 7 6 1 6 (J. Plicnhanas Ir P.
E 7 6 0 2 (ruba
(Iiiišnakojis,
K
«
n
r
t
k
w
(Satosulja Mtaaafciliutė Ir
ri
daryti".
Pasak Rogerso, gerųjų, lai
kečių vizos Lietuvon ir turėjau pusę metų laukti, kol pa
(Dialogas.
(O. Rudauskaitė Biezis
—
Bet
juk
Bažnyčia
tikinčiųjų
niekuomet
nevar
kų ėjimą liudija ir tas, kad
( K a močiutė padarei.
(Vos tik menulis.
sitaikė Amerikos Raudonojo Kryžiaus motyvuota protek
E 7 6 0 3 <***P** ffraiaa. graim. E - 7 4 7 8 (Gegužinė daina.
žo prie kokios politinės partijos jie turi priklausyti ir cija.
šiandie ir patys darbininkai
."...(KalomOn Stanuilmtė Ir
(Brooklyno Mišras
(O.
Rudauskaitė
Biezis
(Kvartetas.
už
ką
turi
balsuoti.
Taip
yra
Amerikoje.
Ne
kitaip
nesą taip daug griežti, juo
šitų
įvykių
jr
dokumentų
gali
nežinoti
pp.
Grigaitis
COLUMBIA (PHOKOGRAPH CX)MPAifY, I n c . V E W YORK
yra ir Lietuvoje"...
se matosi daug nusileidimo.
ir Sirvydai, tad jiems labai smagu rašinėti buk katalikai
Šiandie nesą tiek daug kai
LAISVAMANIŲ DŽIAUGSMAS.
"pardavė" Lietuvą. Daugelis laisvamanių pasižymi ypa-lse
seniaus streikų ir sumišimų.
tinga "atmintimi", kad momentaliai užmiršta visus fak- KELAIMINGI ATSITIKI
Apie 15,000 žmonių kas me
Kieno
vardu
ir
kaip
dideliu
autoritetu
kalbėjo
mmėLygiai ir fabrikantai daug(
MAI AMERIKOJE.
tasai anglų šnipas — aš nežinau. Lietuvių provokiškumas tus, kurie neneša laisvamanybei jokios naudos.
tai žųsta nuo vienų parpuoli
iaus sukalbami ir darbinin
Bet kaip-gi anglų šnipas galėjo nežinoti tokių faktų
anglams labai gerai žinomas, o be to — jis dar labai išmų, einat slidais laiptais, ar
kams palankesni. Deito, atei
nustąs vieno lietuvio (buvusio tautininkų veikėjo) esan apie rupimus jam žmonis, jų tarpe ir apie Dr. Kemešį? S V a l s t b i u
šaligatviais, ypač žiemos lai
nanti žiema nebusianti taip*
Ar
jis
dikaduonis,
ar
neišmanėlis,
bet
Anglijos
gerą
vardą
;
y
statistikų
biu
*.--• T * ": 2
W
įX
*i t \
čio^ Anglijos šnipų tarnyboje. Tas tuščiagalvs ir Kerštin
*
ku.
rai paduoda labai įdomių žibloga, kaip pesimistų nusa gas "tautininkas" daugelį apskundė,* ypač kliuvo katali
vistiek gadina.
mų apie nelaimingus atsitiki Ant geležinkelių kryžkelių
koma. *Į
.m a
kams, socialistams ir komunistams. Tad visai supranta
APIE DEMOKRATIJA.
mus šioj šaly. Tai turėtų įsi taipat galybė žmonių žųsta;
Tie ir kiti internacionaho mas pirmasai šnipo klausimas: apie kun. Dr. Kemėšio
Anglijos šnipas ir kartu su juom "Naujienos" krei domėti visi tie, kurie neap- 1923 metais ant kryžkelių 2,
optimisto pasakojimai labai provokiškumą. Bet kieno padrąsintas tas anglų šnipas
vai nugalvoįa, kai sako: "juk ką kunigai įsako, tai visi draudę savo gyvybės.
263 asmenys žuvo ir 6,314 su
gražus. Tečiaus jie butų kur- davė antrąjį, dar kvailesnį, klausimą apie Katalikų Baž
katalikai turi daryti", Yisupinna, kunigai nieko negali įsa S. Valstybėse kas kiekvie žeista.
kas gražesni, jei tai visa butų nyčios valdžią Lietuvoj? Toks klausimas labai derėtų ko kyti, Jcas yra priešingą Bažnyčios mokslui, kurs yra vi
na valanda įvyksta 1,260 nekiam "negromatnam" bolševikų komisarui, bet ne rim
tikra ir teisinga.
sų katalikų tarsi konstitucija. Kai mes pildome savo pa laiaungų atsitikimų. Taigi, Galybe žmonių gyvastis pra•.
tos
valstybės
valdininkui.
Nejaugi
Anglija
taiko
savo
Kuomet optimistai darbo
dirbtuvėse ir kasyklo; *.
konsulatuose nei diplomatijos, net mandagumo neišma čių priimtas pareigas, tai socialistai skaito mus vergais. kiekvienai minutai išeina 21.
žmones ramina, šalti ir neuž
nančius vyrus, kurių klausimai negudresni ir už gatvės Kai socialistams yra uždrausta nesilaikyti partinių prin Ir tai įvyksta nežiūrint vi Žodžiu tariant, čia žmogus
ginčijami faktai kitką liudi šlavėjų? Nejaugi Anglija, kurios ambasadorius Washing- cipų ir net taktikos — tai jie fetsvi. Juk tik vien už tai, kad sur ir visuomet vartojamų kaip nesisaugosi, kartais visai
ja
U* į * % tone yra katalikas, nežinotų, kad katalikų tikyba ir Baž sutiko darbo kabinetan įeiti, p. Galvanauskas buvo išmes apsaugos priemonių, plačiai išnetyeių gali įvykti gyvybei
Štai kad ir Darbo departa nyčios pažvalga į politiką yra ta pati visame pasauly? tas iš socialistų-liaudininkų partijos. Juk tai tas pats kaip skleidžiamų miniose įspėjimų pavojus.
mento sfatistikų biuro andai Ne, šnipo klausimai rodos nieko bendro neturi su Mac- pas mus anatema arba atskirimas. Tik pas socialistus men ir pamokinimų.
Vienoj Cook apskrity,. kur
Šiandie
Suv. Valstybėse
paduotos žinios sako, kad lie donaldo ir kitų ministerių nusistatymais. Iš pasikalbėįi- kiausi prasikaltimai greit baudžiami, o pas katalikus lau
yra Chicago, šiemet nuo au
pos mėnesiu nedarbas šaly 4 mo tono perdaug aiškiai kyšo senų p. Pilėno išrūgų lie kiama kol nusidėjėlis pats susipras ir pasitaisys. Todėl daugiausia žmonių gyvasčių
tomobilių žuvo virs 400 žmo
u uos. pasidaugino, gi darbi-, kana, kuri suteikė mūsų "gudruoliams" laisvamaniams ne daugelis socialistų dar neišbraukti iš katalikų skaičiaus ir prarjja prasiplatinę automonių. Oi kur. dar šių metų ga
_
ninku užmokesnis tuo pačiu vykusio džiaugsmo: "štai, vyrai, žiurčkit! Ar mes nesakfcm, jei panori tai gali net katahkais vadintįes ir bažnyčion ei- ių^i ~
las.
tl
Tad
tolerancija
ir
demokratingumu
socialistai
niekuo
laiku arti 8 nuoš. sumažėjo.
Tečiaus
mirties
pintis
yru
kad klerikalai parduoda Lietuvą? Mūsų laisvamanišką
Šis faktas negali but ginči nuomonę, patvirtino ir anglų šnipas, o už įo nugaros tai met negalįs katalikų pasivyti.
Nors Amerikoje ir rūpina
didelė ir kituose atsitikijamas. Ir kuomet nedarbas šimtai šarvuočių — drednautų su tūkstančiais armotų.
Jei katalikai nori Lietuvą valdyti, tai visai normalu muose.
»H4I masi priemonėmis apsaugoti
eina didvn, kuomet dirbam Tai kokia gatybč mūsų laisvųjų argumentų! Tad perdaug ir dernokratinga. Nes juk butų galas visai demokratijai
Taip, pav., arti 8,000 žmo žmonių gy^bę, bet čia žmo
liem> darbininkams uždar nesmarkaukit, "juodieji klerikalai"! jei jus nesusivaldy- Lietuvoj, jei imtų ten didžiumą (katalikus) valdyti 16 nių Suv. Valstybėse kas me gaus gyvybe" nebranginama.
biai mažinami, valgomiems sit, tai mes jus suvaldysim su pagelba Ptlčno armijos ir nuošimčių žydų, lenkų, laisvamanių ir kitokių mažumų,
tai vasaros laiku besimaudant Ir nestebėtina, jei nelaimingi
produktams ir kitoms pre laivyno!"
atsitikimai neina mažyn.
.t
K. P.
nuskęsta.

DR. KEMĖŠIS, VOKIETIJA IR ^ E R I K A U I " .
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kėms 'kainos eina aukštyn.
<j ražus daiktas, kad kvie
čiant pakilo kaina. Iš to turi
kiek pelno farmeriai, kuri il
gas laikas buvo skriaudžia
mi. Bet kuomet pakilo kaina
kviečiams,* tuojaus pakelta
kaina miltams, duonai ir pas
kui kitiems produktams.
Tai koks čia gali but opti
mizmas ypač pramones centrų
darbininkams, miestų gyven
tojams.
Geras dalykas1 žmonės ra
minti, nupasakoti jiems apie'
geruosius laikus, neleisti jie
ms pulti dvasioje.
Tečians bolgas daiktas pa
duoti netikrų žinių apie ei
nantį gerbūvį. Toks klaidini
mas sukelia nesveiką situaci
ja
• f l U f
Kas bus su darbais ateity,
niekas negali nusakyti. Bet
kaip yra šiandie, visi žinome.
Kyla nedarbas įr kainos. ;

I • I
I I » • •'
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Feljetonas.

KURPIUS IR PIKTOJI DVASIA.
(Sekant A. Čechovu).
(Tąsą)
- Štai, ponas... valdytojau, batus Ju
ms atnešiau t - su pasididžiavimu prata
rė Tamošius.
Ponas atsistojo 4r. tylomis paėmęs
batus, rengėsi juos prisimieruoti. Tarno*sius, norėdamas jam padėtį vienu keliu
priklaups ir numovė senąjį batą; tikrai
pamatė, kad jis turi reikalą, ne. m pap
rastu "valdytoju", liet su... piktąja dva
siai Mat, vietoj peniškfls kojyt§s, jis ma
te didelio arklio ir caaa aštriai apkau
stytą koįą„.
Į
A-h-a! - panaaM Tamošius. — Štai
kas per sutvėrimą*!
Pirmiausia buvo manęs jis persižeg
noti, o ptetskui, nubloškus batus Diktaįam,
neatsižiurfcjųs sprufct pro duris lattfr.
^et ir vlt ^reit susigriebs, kad, nepasi

" »

•

'I •
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naudojus proga, kuri pirmą, o gal ir pas
kutinį syk pasitaiko - butų tiesiog nepro
tinga! Mat, gerai Tamošius atmini bo
butės pasakojimus, kad piktosios dva
sios kartais ir labai gausiai apdovano
ja... Užtai, pergalėjęs savo baim£ ir sunė
ręs užpakaly rankas, kad kartais netikė
tai nepersižegnotų, nedrąsiai kostelėjęs
prabilo:
r * \
,«
;
;«*r Sakoma, buk ne»ą pasauryje bjau
resnio ir blogesnio sutvėrimo, kaip... piktosioa *4v*sips* Wt man rędos ponas vaJdytojau, kad piktoji dvasia yra - pati
prakilniausieji esybe. Nors tiesa, gal kiek
vienas, atsiprašau, tiesas, turi arklio ko
jas, karvės uodegą, asile ausis ir smailius
ragus, bet wW*i, JU galvose saląmoko'
(proto) kur kas daugiau, negu pas mo
(
kyčiausius daktaras!
;- Myliu aš tave už tokį atvirumą,
— pratarė pasididžiuodama akiniuotoji esybe. Aciu, gerasis kurpiau už batua.il u |
šį pareiškimą! Ai visus stengiuos paten
kinti ir rojų; įt^ję
sukujrti, Ę> i t tų
norį įs maflesf
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Tamošius, ilgai negaišdamas, pradėjo

skųstis savo Tikimu ir sunkia padėtimi.
Jis sakėsi, kad iš pat mažens neapkenčiąs
turtuolių. Jam visada būdavę sunku žiū
rėti į tą nelygybę, kad ne visi žmonės
gyvena puikiuctee rūmuose ir> kad ne visi
važinėja gražiais arkliais bei karietomis.
Arba kodėl tas pasvalietis Siaučius Pet
ras turi'ir slavo namus, ir kelete, padėjė
jų, ir pats su žmona puikiausiai apsirė
dę!.. Tokias pat juk turi rankas, kojas, akis, nasį, pagaHau ir galvą; del kogi aš
turiu vargti! Delko aš prĮvalaįau vesti
į pačias Julę, o ne kokią gražią kvepalais
iš$į]į|į$£tiĮsįą panaitei! Juk turtingų dar
bdavių namuos* e£fc pastebėjęs ir labai
gražių panelių, kurįos, vįsgi į mane .ma
žiausio dėmesio neatkreipė, ne bent kad
retkarčiais patylom viena kitai šnibždėda
vosi, kad, lįįrdi: " tam kurpiui nosis esanti didele ir raudona kai burokas!".. Tiesa, Julė cera, n^tęr^]įė,^tankįai .skal
biniais .k man duoįą u^r&^bet^ji' -- <.
nemokyti Ir kuo^i&t pdslma .kas nors f
iš "politikos'' ar šiaip ko audresnio kai- *
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bėti, ji kažkokių niekų pritauškia. Be to,
ir ranka pęrskaudUI Sovietų krašte to
nėra. Jei bolševikijoj gyvenčiau, žinan,
kad man su ravorščiais kitaip bptų!
,Ten

;"

•. ^r&tAtiį

t

- Ko gį'tu nori? -- perkirto Tamo
šiaus skundą akiniuotasai žmogus.
- Aa! Nugi aš noriu, kad Tamstos
malonybė, padarytumėte ntane turtuolių!
- Gerai, akiniuotasai atsakė. Tik at
mink, kad už taį privalėsi man save sįf,
lą atiduoti! Pakol gaidžiai aepragydo, eik
štai ir pasirašyk šią sutartį, kad sielą
pavedi man!
- Ponas valdytojau! - nužemintu bal
su tarė" Tamošius, atsiminkite, kad pri
imdamas batus lepy*virgi jokios sutar
ties nedariau ir negavau u£u*ekesnio į į

priekį. Pinua .padarykite. m:aae turtingu,
o siela jums bus-uštiErinta.
- Na, gerai, sutįko akiniuotasai ir ė«mesi tvarkai savuosius "zbrajus" bei
rūkyti tą "pypkę'', iš kurios kamuoliais'
vertėsi dvokiantys duaiai.
(Bus daugiau)
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ros progos pasigerėki gamtos eių pašeJpiniu< yra draugystė
gražybėms. Vadovaujant var Šv. Jono Krikštytojo, Moterų
•*•
*m
gonininkui K. Smalini jauni- draugyste ir S. L. R. Kat. Amas gražiai pažaidė lietuviš merikoje kuopa. Pažymėtina
1
-"fc—•
1
1
Jurgis Bunda*. Jisai ae tikkų žaislų ir sudainavo keletą ypač draugyste š v . Jono
ADVOKATAS
Krikštytojo,
kuri
nors
nariais
pats dirbo, bet dargi davė! lietuviškų tautiškų dainų. Vė
v/" '
II i
iHpBMfli
auk* $25 parapijos išlaimS- lai vakare linksmai gryžo na nėra skaitlinga (turi narių
7 Soutii Dearbom Street
Pmyyidtofmt pasilvtntimas. jimui. Be to, daug pasidar- mon. Šio išvažiavimo suren šimtą) ir finansais (septynio
ROOli lftM TRIBURE BLDO.
Telefonas B*aA>lph t M l
i
Iš mūsų kolonijos dažnai **x° š i e Asmens: M. Bukšai- gimas priklauso p. S. Atko lika šimtų dolerių) bet šį drau
Vakarais: 2151 West 22 8t
gyste visus narius k- gerbia.
tis
p
čiūnui,
p-lei
Ona
Riškevičiutenka skaityti " Drauge" ži- > - Mieuta, A. Petkus, K.
Prie šios draugijos priguli
niij. Paskutiniu laiku dau Daunys, M. Sniras K. Dauno tei, Katrina Petrauskiutei, M/
geresni Melros parko jauni
/>
giausia buvo rašoma apie ras, K. Jokūbaitis, J. Dam-'Mekioniutei ir ponui Ad. Ro
/<<».
vaikinai, visokv veikėjai biz
ADVOMATafe
rengiamąjį Federacijos Kon brava, J. Jankeliūnas ir kiti. kui, kuris patarnavo savo au
19 W. Monroe Street
nieriai, inašne visi susipratę
6 J w
ra
a
tomobiliu.
Reikia
pastebėti,
n
i
w
i
f « i — Tei. Raudofc>b2a«e
grės*. Čia norėčiau p a ž y m i
P ° Pa Ptf liks amVai..
Kuo
e ryto a d 0 po p*tq
katalikai/
Ši
draugyste
yra
ti viena dalyką iš šv. Jurgio ž i n * i dėkinga šiems gerada- kad mūsų jaunimas gaivina
Vakarato 8191 So. Halsted Str.
savyje brolišką meilę ir vie daug gera padariusi savo tau
«MS
riams.
parapijos gyvenimo.
tai,
ypač
karo
metu.
Visi
!
*mm
Draugas. nybę.
Didelis darbas buvo nese-*
daug darbavosi del Lietuvos
j*m*mm*
riai atliktas mūsų gerb. ko
, Mirė.
atgijimo karo metų, daryda
mitetų. Parapijos
svetaine Vaikučių išvažiavimas.
Šv. Petro parapijoj Juozas mi prakalbas, agitacijas, reng
pakraščiais buvo apgriuvus.
A D V O K A T A S
Šv. Petro parapijos vasari Baskialis 51 m. amžiau nuo darni vakarus, rinkdami aukų
"Nekurie žmonšs niekad neįvertina
Reikėjo būtinai taisyti. Kon- nes lietuvių kabios mokyklos susižeidimo mirė p a l i k d a m a s
bei parduodami bonų. Aš kaiką turi. Rūkiau HELMABS per me
aao i w . s u * St. TeL
traktorias norėjo už darbą. iš\wžiavimas į Belle Isle įvy- nuliūdime vaikus ir moterj.
tų skaičių ir tada permainiau į mai
:\
po čia senai apsigyvenęs ma
$700. Tuomet musų komitetai'ko rogpin&o 16 d. Išvažiavi- Palaidotas su didelėmis baž
šyto tabako eigaretus. Bet parūkęs
Telef. Central 4411
tau, kad daug mūsų katalikų
sutarė patys darbą atlikti, mui vadovavo mokai. Juozas nytinėmis apeigomis rugp. 25
juos tūla laiką, grįžau prie Turkiškų
lietuvių dar nepriguli prie
Su didžiausiu pasišventimu Medinis. 10 valandą iš ryto', diena 1924. Buvo geras katair, tikėkite man flšra nieko panašaus
ADVOKATAS
dirbo iiuosu laiku ir po kelių visi vaikučiai susirinko į mo ffkas pavyzdingas vyras. Te jokios katalikiškos draugijos.
TurkiškiemV\
127
N.
Dearborn Street
mėnesių atliko didelį darbe. kyklą. Iš ten visi traukė i būna jam ramu ilsėtis šios ša Patarčiau ateiti ir prisirašyti
Valand.: nuo 6 iki 8:30
prie mūsų dr-stes visiems \
Kadėliomis 9 iki 12
Turkiškas Tabakas yra geriausias
Ir štai, svetaine
pataisyta, Belle Isle kur vaikučiai tu lies žemelėj. Amžiną atilsį t
Reęid.: S«2S So. Halsted Str.
Melrose
parko
apielinkės
ka
ir
brangiausias
cigaretams,
o
HELT e l e t Boulevard 1810
gražiai lentomis apmušta ir rėjo geros progos pamatyti
Medelis.
Chicago.
talikams, nes kur vienybė ten
MABS yra padaryti iš gryno Tur
dailiai išmaliavota. Viskas at- žuvų, žvierių, gilių ir puikiai
galybe. Tuomet nuveiksime
kiško Tabako. Dvidešimts HEL.^ieįo tik $200. Tuo būdu ko- išsimaudyti
Detroito 'upės
Telef. Baimarket 1105
dar didesnių darbų. Susirin-f
MABS kainuoja Jums kelis centus
mitetų pasišventimu sutaupy- maudynėse. Vakare visi draukimai būva kiekvieno mene-Į
daugiau negu 20 paprastų cigaretų,
ta parapijai $500.
We linksmai, ir laimingai pasio
Daugumas mūsų lietuvių | ' t r e č i ą nedėldienį po pietus
bet jie verti kiekvieną skirtumo cen
A D V O K A T A S
I^augiausiai pasidarbavo p . g r y ž o namon.
čia turi visokių draugijų, ka- I&- Vaičiulio svet. Si drau
tą, nes paprasti cifcaretai turi tik tru
1720 West Chicago Avenue
f—T
tmtrfr'
Rytais
nuo 9 SU 12. Utarniako ir
Choro
pramoga.
t
putį Turkiško Tabako, kad paska
taiikiškų, tautiškų ir bei ki gystė nutarė surengti maskiKetvergo vakarais Naujienų
Šv. Petro Šv. Cecilijos cho-* tokių. Iš katalikiškų draugys- nį balių 22 d. Lapkričio š. m.
PRANEŠIMAS SERGAN
Ofise.
ninti, HELMARS susideda iš vieno
1739
•oiiUi
Halsted Street
TIEMS.
ro metinis išvažiavimas įvyko'
minėtoje svetainėje. Jau ir iš
gryno Turkiško tabako, todei pilni
Mes gydome pasekmingai rugpiučio 24 d. 8 valandą ry
rinkta tani darbui komisija.
ir turtingi skanumu.
įvairias ligas be vaistų, vi
20
meto
Prityrimo
to
visi
choristai-Sš
susirinko
sais naujausiais pasaulije
P. M. Valuckas, Sec.
Akinių pritaikymo
•
J
žinomais gydymo budais.
į bažnyčią kur atgiedojo šv.
LUBTUVIS ADVOKATAS
Kaip kiti, taip ir jus džiaug
Atsilankykite i
mišias
ir
atlikę
katalikų
prio
2221
W. 22-nd St. arti DeavlU St.
TRAINIS HEALTH
Telefonas Canal 8 U I
sitės permaina į Turkiškus
dermę po Mišių važiavo di
INSTITUTE
Valandos: 9 ryto Iki 9 rakaro. Saredoj Ir Pėtnydioj nuo 9 r. lkl |
3327 S. Halsted Street
deliu troku pažymeton vieT. Veda vlaoklas bylas visuose
(Ant Antrų Lubų)
Gamintojai aukščiausios
Iškilmes.
teismuose.
Egzaminuoja Abstrak
V a i : Nuo 9 ryto iki 12 pie- l[ton netoli Raeistar, Mieh. ant
ruMes TurfcHUcį* Ir Ugyptiiki]
tus ir padirba
visokius DokuMnfAgyU*
cijraretų p a s a u l y .
Sekmadieny, lapkr. 24 Šv.
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.
h ūkės. Cia jaunimas turėjo ge-'
mentus, perkant
arba parduo
dant
Lotus.
Namus,
Farmas Ir
Baltramiejaus bažnyčioje iškil
9*
Biznius.
Skolina
Pinigus
ant pir
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
BOXES «f lOorlO
mo
morgičiaus
lengvomis
ttlygoAkk| Ū s a s
mingai buvo švęsta parapijos
mla
Ar jums skauda galvą T
globėjo * *Šv. Baltramiejaus''
Ar jusi* akys aSaroJaT
T^Telefonas Bealevard 1030
Ar yra uždegtos?
diena.
Degina ar niežti?
RALTS F. MASTAUSKAS
Ar skaitant akys greit pavarg
Pirmąsias
'nnkstybines
mi
A D V O K A T A S
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
sta?
Buvęe Lietuvos •tatovybea Va- >
4808 SO. ASHLAND AVENLE
ca
šias laike gerb. Tėvas And
Ar kvaišta galva?
4442 So. Western Ava.
slngtope Patarėju.
Chicago, III.
1
Ar m a t o u kaip Ii plukaačlus
Telef. Lafavctte 4144
MtaopalUan State Banko H
Vai.: 9 ryto Iki 19 plet: 1 po
riulis. Šv. Baltramiejaus drau
taškua
1201 West U n d Street
piet iki S po piet, 6:30 vak. iki
gyste*
pagerbdama
savo
drau
Ar
atmintis
po
truputi
mažėja?
9:S0 vak.
^
Ar akys opios Šviesai?
^/i
^»
gystės
globėja
"in
corpore"
w^m
Ar Jaučiate kaip ir smiltis a^
kyse?
Įklausė šv. mišių. Suma laike
Tei. Boule%ard ©637
A r yra balta dėmė ant vokų T
Gydytojas, Chirurgas, Obtgerb. klebonas kun. J. B. KloAr turit kataraktą?
tetrikas i r Specialistas
Ar tyri žvairas akis?
ADVOKATAS
ris. Labai gražų ir pritaikin
Elektroterapas.
11 S. La Saile st. Room 9001
IŠIMA TOffSILUS tą šiai dienai pamokslą pasa
TeL Randolph 1034 VaL n n o t - 5
kė
gerb.
Tėvas
Andziulis.
AKIŲ
SPECIALISTAS
VAKARAIS i
1707 W. 47-th St.
1801
So.
Ashianrt
Ave.
8301
8.
Halsted
st. TeL « v d . « 7 7 S
Valandos nuo § iki 13 diena, nuo
Žmonių ant abiejų mišių buvo
Kampas
14
gatvės
•
.
T
apart
Panedėuo Ir
• lkl 8 vai. vak. Nedėliomis n u o
Pėtnrdos
£>
<
Ant
trečio
augšto
viri
Platte
ap~
daug.
8 i l l Tai. p o pieta.
tiekos, kambariai: l t , 15. K Ir IT .
ir afrm«aj» U»»umo pualftjs b* oValandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak.
Mišparai.
p«r*cljoa m t a m ttkromia mok*Nedėllomis uždaryta.
|
<<
mgr%kltxM glrdAJtmą. M
•i • i mi
magi w • r* Vakare buvo laikomi iškil
Telefonas Seeley 7430
Motinglės ,, Seimas ^į me
H T M r i T - y - l T r * ' . ir ]«i
Prk^š mišparus gerb, Pralo
rra relkalM daro • p c r a c l j u .
mingi mišparai. Juos laikė
Kreivos Akis Ištaisomos
tas Krušas pašventino naujai tą įvyks 2 dien% Rugsėjo
ADVOKATAS
gerb. Pralotas M. Krušas iš
(September)
AHantierį/tŠty,
įtaisyta
Šv.
Gabrieliaus
stovy1411
So.
50
Ava.
Cicero,
BĮ.
Gydo specialiai visokias vjrry *r
m-^>
CliicagOB, jam asistavo gerb.
'Mm*
atidaryta*: ka«U«a « M 1 m ) ,
moterų lytiškas ligas,
p* ptot lai • T»L
1& ir bobinčių šv. vandens N. J. Strand Hotol 2^vaįiTiOfisaa Dldmieetyj:
2401 Madjson Street
kun. Vaičiūnas iš Cieero ir
MfipS
*
stovylas.
' dą po pietŲ.
Kamp. Wester» Ave. — Chioago
20 South La Saite Street
gerb.
kun.
Bistrais
iš,KenoValandos: 2—4 p o pietai 7—9 vak.
J. J. Kaulakis, pres.
Po mišparų gerb. kun, Pra
sha.
Pamokinantį
pamokslą
>Mso Tei.
Telefonas Central 63*0
lotas Krušas išreiškė savo / = •
mmĘ*ĘpĘĘ*^
Rezid. Tek Dread »I9l
pasakė gerb. kun. PaškausTei. Denlevard 2160
Lietuvis Specialistas
Vakarais 3ffffi S. Halsted Bt.
džiaugsme jog gavo progos
kas.
Telefonas Yards 4€*t
Akiniai $5 ir augičiau
dalyvauti šioj iškilmėje ir pa- Į
Vai.: 3 iki 9,.Ned. 10 iki 1.
Lietuvis Gydytojas
BUBAB g a p o i y ni
matyti šia parapiją kurioj ji
3333 South Halsted St.
CHIRURGAS
3303 South Morgan Street
[TeL Central 6200
•
i
•
Dr. Chiropraetor ir
sai dirbo pradėjęs kunigauti.
Chicago, 111.
Akuserka
Pralotas reiškė pasįgėrejimo,
—
Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St
ANIELĖ KAUSHIXXAS
kad mato bažnyčioje daug

ADVOKATAI

LIETUVIAI AMERIKOJE

JOHN L BAGDZ1UNAS

OETROIT, MICHIGAN

i

1 1

>

'§1 W. B A N E S

Q\

W//W/M% \

Apima tas
ir Jumi!

C. V, G H E S N U L

KASIMUI P. GUGIS

/ - .

MELROSE PURK, ILL

•

•

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

JOHN KUCHINSKAS

. VVAUKE6AN, ILL.

D A K T A R A I :

DR, A. I . RUTKAUSKAS

DrSABrenza

f

Dr Marya
Dowiat-Sass

f

m

Dr, A, Račkus

A, A. O L I S

m

DU M J. SMETANA

f

Dr, I, M. Feinberg,

V. W. RUTKAUSKAS

^ M M M

DR. SERNER, 0 . D,

'I ' ' • II

"•

•

• •

I1

M • i • I JI I

»

1

DB.A.A.R0TH

Dr. A. J. KARALIUS

',

KAUNO

DR. 0. VAITUSH, 0. D.

D r. M aurice Kahn
Oydytojaa ir Chirurgą*
4631 S. Aihland Av«.
Tei. Yaitia 0994
Valandoa;
-w*i3K
Nuo 10 M 12 p i e t
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakarą,
.
N e d a nuo 10 iki 12- piat

U E T U V YS AKTU SPBCIAUSTAS
Palensvins visų
Vai.: 1—S po piet 7—8 vak. Ned.
akių
tempimą
ir Šventadieniais 10—12 d.
kas yra priežas
timi
skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervotusaą. skaudančius
ir užsidegusius
karščiu akių kreivo* akys katerakto, nemiegio; netikraa akla įdedam
Daro m s egzaminas elektra parodan
Perkėlė savo ofisą 9 0 oamertn
tis mažiausias klaidas. Akiniai pri
taikomi taisagai. toli ir arti matan
tiems pagelbėta. Sergėkite save t*gėjimo ir vaikus einančius i mekykBPECUATJSTA8
lon. Valandos: nuo 10 iki S vakaro
Nedėllomis
nuo 10 lkl 12.
Motenj |y Vyra 14*71
TaJL; ryto nuo 10—11 nuo J-—4
po platų: a n o T—&.«•
NadėilomU: l t lkl l t .

I

Kampas 31§t Str.

[DR. CHARLES SEGAL

4729 & Ashland ATC.

1916 W. 47 St. ir Asbland kxA

Tai. Boulevard J t a i

m

r

T
- =

=

• • H H

Į i T ^ UI II n

rr.

liietuvts

3=a

CRrirargti

• " -i^, l1 '

1821 So. Halsted Str.

^ • ^ S — *

I

III I • ! IIS

Telef. Boulevard 2511

*•

Qr. M. ŽILVITIS
Skaitykite, Platikinte, EemjdPįĮJOjįaj
te "Drsut", nsantėlj kata. j. .Perkėid
^ _ mra
• oflgą | | Brighu^
" j a wm>
Halsted Streef
likišką. dieaaraštj Amerikoje. \
'įį*
— ^ — —

Crraborius

2314 W. 23-rd Place
QliGlgft> UL
Patarnauja laido
tuvėse- kMepigiaųeia.
Reikale n^eldžiu at
sišaukti,
o' mp.no
darbu busite užga
nėdinti.
Tei. Canal 1271

m '

Taandos: 19 Ikt 19 ryta; 1 Ikt •
po pUtų; • Ikt 9

Lietuvių Dentįstas patar
naus geriau
Traukimas dantų be ąk»u>iop.

-:

S. 0. LAOHAVVICZ

DR. P. Z. ZALATORIS

I

" "nT?

GRABORIAI:

TaL O M « 1 0257 Vak, Canal U I S

CHIRURGAS
SSS7 80. Morgaa Btroe*
Valandos: I — l t M tyt*.
Taaarais nuo 7 Iki t
CICERO OFMAB:
IMS South 49-ta Areami
Telef. Cicmm * V #
Taland.: ! — • : » # »• • . k**dleą.
Utanilnkam Ir petny«om» nno •
lkl • mL vak.
ii-

•

Tetofcmas Mktvmj 1M*

Dr. J. P. POŠKA
GYDTTO#at

Gydau be vaistų tr be operacijų,
visokias Ilgas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
rasite pagelbą. PatarUnas dovanai.
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tei. Varde 4 9 U
I 2 M So. Halsted s t .

9

i

=

7

UIT So. 49 Ave. T e t (Ncero 9276

OHAS. SYREWICZ
Lietuvis

Brligą geriausio aukso, tiu tmisų
pleltofll galima valgyti kiečiausią
maistą. Garantuojaaia visą savo dar
bą, ir žemas mūsų karnas. Sergėki ta
savo dantis, kad nekenktų Jūsų svei-

Grabocius
Xjaidotn,vių kai
š ę s kiekvietoam
P4'U*nat»os.

J

*B*sr'

Vj*ąĮ

1541 West 47-th Street '

irctoi^ aiaiiad Ave, r_f

lapce

\

*T

P . E. Palacz

STASULANI

A D V O K A T A S
jaunimo, kad mes turime ka
Vidurmiestyje Ofisas:
talikišką parapijinę mokyklg,
Seserų Kaziimeriečių vedama,
kuri auklėja dorą įr prakilnų KAUNO MALT EXTRACT
Tikrai Lietuvių Maltas
jaunąją kartą. Per tai ir pa
Vienas 13 gerinosi*, tnrilnpns *t
rapijai naudos, nes jos skai
čystas su keturių uneu pakelis ačius didėja, ir lietuvių kata pynlais Europos.
Hauno
»talt
yra . delta
likų tautai garbė.
geras kad yra išdirbamas geriau
Gerb. Pralotas dėkojo taip sia patynisu} išilirbėjų RAUKO
EXTRACT. Netik kad geras ir
L a wy e r
pat už dovaną, kuri buvo pa- skanus, bet tr naud*»«as del
LIETUVIS ADVOKATAS
sveikatos, jisai gamina sveikata ir
Dfen.:
D. 514—616—127 N. Dea*-!
rapijonų jam įteikta.
padaro apetitą. Taigi kiekvienas
nor» SL TeL Randolph S&84 • » b o
MetuvLs Deri mėgmti vartoti RAUj Išvaizda.
Vakarais
10T17 Bntlias Ave.
NO MALT EXTRACT.
Roseland
TeL Pnllmaa 6177
• • • • »~—»^»^Bažnyčios , vidaus išvaizda'
Perkant
reikalaukite
Kauno ^ . • • • • •
dabar atrodo labai grali, y$ Malt Extract jeigu ltrautuviainkas neturi tai reikalauk tiesiog iš
pac vakare prie šviesų. Gra vietos, v
Kas ne6igarslna, to siekas
žio* nauįos šventųjų stovyloe
LHhuanian Products Co.
nežino.
ir stacijos* dar daugiau puo- 3612
3613 a. Halsted #1. Chicago.
Ši'a bažnyčią. Parapijonai tu
Tei. Boulevard 7258
Advokatams Jr daklarama, ni*aierėtų džiaugties turędami tokį V i M
rtams Ir veikėjams, perkantiems ir
puikų Dievo namą. Garbė už —z= =
*^ parduodantiems, darbo Ir darbininkų
%
ii#ikanti«nw —>
tai gerb. klebonui, kad jo su- r***TaL Caaal 265S
4 - visUme "Ptaų^e" t>rslntia apsi
O. J. P A N 8 W N a
maiUBgumu
ir parapijoaų
moka.
t
PANSIRNA STUDJO
duosnmau pasipuošė
mus.ų 1604 S.
Kalsto* St., , OUcago,
jei laiko neturi pasauli r
baasnyčįa.

J. P. WATTCHES

^ > i — —
M U M

Vijurkas.

miesto

•P

dalia.

-J

Tei Rogsevelt 7791 •/}

PBAŪ6A8
*

•

n • •' . n

• l l » l I— •»••'

Ti .

ji I

II

l l "•! I

2B* — 5 - 5 5

yra išvažiavęs i Lietuvą. F. keštra, parap* ^e%oras įrita- 30 Jakavidiiii Povilui
34 Karakas Ivan.
Stasiulis perskaitė protokolą riant .vargonai!, grojo ir gie46 Kucinskie G.
paskutinio Susirinkimo, ktiris dojo švelnins gkortfus, malo51 Letukine Ludevika
buvo įvykęs 8 dieną sausio niąj. žadindami meldžiomri
55 Macikas Vicentas
1921 metais, nes nuo to laiko jausmus, kurie kilo į amžiną
57 Maslauskene M.
regulerių. susirinkimų nebuvo. jį dangų prie savo Sutverto
59 Mažeika Leonas
Pirmininkas užklausė, kas jo. Žmogus jautė, kad niekas
NORTH SIDE.
"APSAUGOS DIENA"
60 Miela Karolina
veikti toliaus su minėtu Susi pasaulyje negali susilyginti
CHICAGOJ.
1
67 Pelanis B. J.
Liet. Kat. Šv. Kazimiero vienijimu ar taip tęsti toliaus, BU bažnytinėmis apeigomis ir
4
68 PetrulasC. T.
Į
' Apsaugos diena'' rūgs. Br. | ir Seserų draugija laikė ar yisai likviduoti. Visi at-1 muzika*
70 Rackauskis Rose
ned. stovai sutiko, jog reikia lik Parap. chorui vadovavo ga
12 d. Chicagoj rengiama. Ta. mėnesinį susirinkimą
71 Rasztutis Jonas
dieną įvyks gatvėmis įvairių rugpiučio 24 d. Šv. Mykolo viduoti, ir likusį turtą jeigu bus viet. vargonininkas J.
87 Shatas Kazumeras
organizacijų vaikštynės, parr par. svetainėje. Ligonių ne-j kiek randasi, pavesti kokiai Karečka. Orkestrai vadovavo
88 Slepetis Juzupas
Mr. H. Rothstein. Solos iš
kuose prakalbos ir pramogos. buvo, tur but visi sveiki. Iš-'kitai naudingai įstaigai.
92 Starkutis Alek.
.
F. Stasiulis ir A. Stuikis pildė: p-ne Laurinaitienė ir
Teciaus džingoistai miesto duotas raportas iš Kat. Fede
102 Vidas Franzo 2
valdyba nepatenkinti. Sako, racijos skyriaus bei centro paaiškina, jog viena kaipo p. Laurinaitis, J. Jurkaitė, M.
103 Vegis Emile
visuomenišką Pažerskienė, K. Pažerskis, O.
kas 4š tokio minėjimo, kuo veikimo. Paaiškėjo, kad Fede- naudingiausia
met miesto majoras išdyko racijos rengiasi prie XIV kon- ir Rymo-Katalikiška įstaiga Į Bagdoniutė ir J. Dargiutė. 110 Wilkelie Josepet
111 Wolskis Anton
kažkur į atostogas. Ir jis var greso, kuris įvyks Detroit,yra Lietuvių Rymo-Katalikų'Dalyvavo ir visiems žinomas
114 Zapkus Majk.
Mich. rūgs. 2 d. Paaiškėjo, I Labdaringa Sąjunga, kuriai muzikas Just. Kudirka.
giai bus namie rūgs. 12.
115 Žilvitis Matausas
Išvažiavę kur-kitur ir kiti kad iš mūsų kolonijos įgalio kaip tik geriausiai pritiktų Parapijonai pritarė savo
116 Zoibas Jonas
vyresni miesto valdininkai/ Ir tas Pr. Paliulis. Kelionės iš pavesti viršminėto Susivieni gerb. klebonui savo gausiomis
be jų nebus reikiamo tai šven laidoms padengti draugija su jimo turtą. Atstovai su tuom aukomis. Bažnyčioje, girdėjau
AR ŽINAI KAD
sumesta aukų $330.00.
tiko prisidėti. Toliaus buvo sutiko.
tei pakilumo.
J. Š.
Ar taip, ar kitaip bus, atei svarstyta parapijos rengia Iš nutarimų knygų ir iždi
Lietuvių Konsulis New Yorninko
raporto
pasirodė,
jog
mas
bazaras.
Nutarta
prisidė
ris parodys.
ke reprezentuoja sekančias
ti aukomis 15 dol. ir turėti minėtas Susivienijimas per vi
Valstijas: Connecticut, Delasavo bųdą. Labd. atstovo nei są savo gyvavimo laiką turė
ware, Florida, Georgia, Mai
TURTINGAS BROKERIS vieno nebuvo su raportu. Taip jo įplaukų $223.10, o išmokė
ne, Maryland, Massachusetlš,
PRAGAIŠO.
jau į Labdarius buvo išrink-^ jimų įvairiems reikalams iš
BRIDGEPORT.
New Hampshire, New Jersey,
mokėta
$179.50.
Tokiu
būdu
ta
nauja
atstovė
Ona
KizialeNew York, North Carolina,
Tomis dienomis vieną ryt
randasi
dar
ižde
pas
Praną
vieiene,
kurie
apsiėmė
pasi
Moterų Są-gos 1 kps. po šei Pennsylvania, Rhode Island,
metį iš namų, 2306 Orrington
Stasiulį $48.60.
minis susirinkimas įvyks tre South Carolina,
Vermont,
ave., išėjo turtingas apdrau- darbuoti Labdarių naudai.
Dr jos rep.
Piarmininkas patarė, kad čiadienio vakare, 7:30 vai. Virginia ir West Virginia!
dos brokeris ir negryžo.
šita suma butų geriau papil rugsėjo 3 d. Šv. Jurgio par. Ar žinai kad dvidešimts HelJis yra sTheodore Eedingdyti iki $50.00 dol. lygiai. F. salėje. Visos narės privalo mar Turkiškų Cigaretų nekai
žinutes.
ton. Namiškiai kreipėsi polieijon prašydami jo suieškoti. Atan teko matyti, kaip mū Stasiulis ir A. Štuikis sutiko'dalyvauti šiame susirinkime, nuoja daugiau kaip 20 pap-'
dapildyt. Taip jau išrinkti at taipgi priduoti pinigus ' už rastųjų, 'bet vertes turi du
sų jauni basebolininkai dar
stovai A. Štuikis ir R. Stasiu parduotus bilietus ir serijas. syk tiek; Tų kaip ir kiti ti
SUŽEISTA GALVA,
buojasi mūsų parapijai. Mo
turime krai juos pamėgsi.
lis perduoti minėtus pinigus Šiame susirinkime
kyklos
kambariuose
tuos
(Apgr.)
Miss Anna Fury, 152 West "black botards" puikiai nu- Labdaringos Sąjungos Cent gauti pilnų atskaitų kuopos
l
komisijų iš įvykusių vakarų.
Supperior st., ypatingu būdu maliavojo ir sėdynės puikiai rui.
Triigi visos sajungietės bu
sužeista galvon. Einant jai apipaintavo.
Ar nereikėtų Knygas, antspaudas, čerterį
susi
West Chicago gatve nuo tre jiems už tad kokį "surprise" ir kitus likusius dalykus nu tinai teikitės dalyvauti
.>
čiojo aukšto krito nemaža padaryti? Bet palauksim po tarta padėti pas buvusį pir rinkime.
t ,
MOTERIMS PRANEŠI
Valdyba.
blešinė su dažu, pataikyda par. bazaro tai ištikrųjų ką mininkų A. Štuikį. Tuom vis
MAS.
ma tiesiog galvon.
nors naujo jiems ir parody kas užbaigta.
CHICAGIEČIAI. ATSIIMKI Parsiduoda vilnonės gijos nėrini
A. štuikis, pirm.,
sim. Ka sakote parapijonys?
ams visokių rųftiu. Kaina 4 uncijos
TE
LAIŠKUS.
3 0 c — 35 — 40c. Marškonės gijos
F.
Stasiulis,
rast.
Rugsėjo
1
d.
susirėms
North
del
mezginiu ir siuviniu 1,000 jar
PRIPAŽINO PASIŠOVĘS.
du
10c.
ISc. Dabar jau laikas rū
§ide vyčiai basebolininkai su
Chicago* palte (ndunū>stj) pintis apie Šiltesnius apdarus. Mes
ROSELAND. ILL.
prie Adams ir Ifcarborn gatvių jų turime dideliame pasirinkime.
Aną dieną ties Archer ir AVaukegano. Pamatysim, ar
Krautuvė atdara kasdiena ir sekma
randasi
atėję
ii
Lletnvoi
laiškai
šiemet
nestipresnė
5
kuopa.
dieniais po pietų. Kreipkitės tuojaus:
Center gat. rastas pašautas
Sėmiau
įvardytiems
tumenima,
ku
Kun. kleb. P. Lapelio 10 m.
Frank Salimanavičius
Etyno.
Chicago |& Joliet elektros li
rių dėlei adreeatų persikėlimo
504 AVrst 33-rd Street
kunigystes sukaktuves.
nijos motormonas William
kiton vieton arba kitokių priežas
Chicago, Dl.
čių
išnešiotojai
negalfcoo
surasti.
Oldfield.
Rugpiučio 24, 1924 Visų
BRIGHTON PARK.
•ywv
Laiškus galima atsiimti prie GeKadangi jis buvo dukart
Šventųjų lietuvių parapijos oeral Delivery (ii Adams gatvei
pašautas, policija spėjo, kad
bažnyčioje įvyko nepaprasta įėjus po dešinėj pusėj), prie
Atsiimkite dovanas!
ĮTu Negali Išvengti!
tai kokių piktadarių auka.
ir
brangi
šventė.
Minėjome
Kankinančių žnaibymų neuralfijoa.
pirmo
langelio,
ant
kurio
viršaus
Nedėlioję rugpiučio 24 d.
Skauamų ir dl«flių reumatizmo,
Neamagumų iU]f»ua peršalimo.
Oldfield mirė. Pirm mir
parašyta
ADVERTISED.
visų
mūsų
didžiai
gerbiamo
Šokančių, traukančių, i padūkimą
m.
Nekalto
Prasid.
Šv.
M.
varančiu akauamų, kuomet akauda
Prašydami laiško paduokite laiš
siant tečiaus jis išpažino, s.
dantj, dieria alkti *r akauda ralvą, jei
P. parap. darže, buvo sureng klebono kun. P. Lapelio 10 ko nūn., nes su juo greičiau
Depamialini apia
kad pats pasišovęs.
metų
kunigystės
sukaktuves.
tas draugijos Gvard. pirm.
laišką suras negu su pavarde.
Linksma
buvo
švęsti
šitą
div. šv. Kazimiero Karalaičio
Iref. S. V/Pat. Oflae.
MĖGINO IŠŠOKTI PER rūpesčių piknikas su išlaimė- šventę ir gerb. klebonui ir
tuojaut
ir BflKftUinda1 Ancikenei Kazimerai
maa laiko juomi paaijimais. Laimėjimams atlikus, parapijortams! Reikia žinoti,
LANGĄ.
naudoji. Jiaai suteik U
2
Baranauskene
Adulpnia
malonu ir (reitą pakad
gerb.
kun.
P.
Lapelis
bu
kai kurįe islaimėję neatsisaulengvinimą.
Nei viena atsargi
6
Bogocunas
Stela
Šeimyna negali būti be
Desplaines street policijos kė. Neatsišaukusiu dovanų į- vo įšvęstas į kunigus toje
bonkot Uų gyduolių.
7 Bričkaitei Petronėlei
Nėra tikraaia, jei netu
teisme aną dieną vienas areš žangos tikietų numeriai yra pat Visų Šventų parap. baž
ri INKARO vaiebaženklio.
11
CTiaersky
Zofia
nyčioje.
Tai
yra
nepaprasta
tuotas vyrukas mėgino • du šie: 81, 111, 259, 370, 469.
F.AD.R1CHTER4C0.
16
Deltuva
Jonas
išimtis
ir
garbė!
104-114 S«.4diStrM«
kart iššokti per langą gatvėn. Taigi kas turi tikietus su to
BrookljB. N. Y.
17
Drwzgala
John
Gerb.
klebonas
iškalno
bu.
t
Abu kartu bailifas ir kiti jį kiais numerais, prašome atsi
24 Grainis Jonas
nutvėrė. Teisėjas jį pasiuntė šaukti į pikniko komitetą K. vo prašęs parapijonų pasi
apskrities ligoninėn* pasigy-«Pakeltis 4315 So. Califomia melsti už jį, kad Viešpats su
Ave. Dovanas bus laikomas teiktų jam kantrybės, tvirty
dyti.
i
bės ir ištvermės Kristaus ba
Tai kažkoks John Fury, 33 tiktai iki 7 dienos rugsėjo m.
Pleiskanos sunaikina —
žnyčios darbuotėje.
m., iš Lowell, Mass. Jis areš š.m. Malonėkite atsiliepti.
Ruffles a t g a i v i n a i
Prašymas pilnai išklausytas.
Komitetas.
Kaip vanduo nuolatos laMdamaa ant akmens
tuotas Northwestern geležin
Smuaa duobe, taip ir pleiskanos, nors iil«o
Bažnyčioje žmonių buvo
bet tikrai, sunaikina plauku fcaknia ar yra
kelio stoty už kokį tai nepa
priežastimi plauku suplonėjimo, turit su lai
daugiau, kaip paprastais šven
ku pasiduoda nuplikimui.
dorų elgimosi.
VALST. ILL. LIET. R. K. tadieniais. Švento Pranciš
Neprisileiakite šitokio atsitikimo prie savej!
Naudokite
PAŠELPINIŲ DR-JŲ
kaus Tretininkų Draugija ir
SUSIVIENIJIMAS
Apaštalystes Maldos Draugija
1,500 DOL PAGROBĖ.
tuojaus, kai tik pastebėsite pleiskanų—tų
LIKVIDUOTAS.
nesvariu balti) Dipynelių pirmą pasirodymą
abi pirmose Mišiose Šventose

PRANEŠIMAS

PRANEŠIMAS.

1^, į
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Plėšikai užpuolė Litter Pie
Lietuviškų Rymo-KatalikišCo., 112 No. Ann st., manadkų Pašelpimų Draugijų Susi
žerį Wiener ir atėmė 1,500
vienijimas Valstijos Illinois
dol.
laikė savo nepaprastų susirinViener nešė pinigus iš ban k i m a u t a r n i n k o v a k a x e 29-ta
kos apmokėti darbininkus. U ž j d i e n ą H e p o s i m g v a ] a n d a
pultas prie pat firmos durių. v a k M S t a s i u l i o o f i s e 4405'
ISo. Fairfield Ave. Chicago.
Ana diena muniripaliam tei į p į ™ i l i m k a s Antanas Štuisme nubausti 8 krautuvinin- į k i s a t i d a r § susirinkimų ir pa
kai už žmonin apgaudinėjimą j a i & i n a į 0 t i k s l a ^ A t v y k o k e .
sveriant produktus.
j l e t a s a t s t 0 vų iš 18 kolonijos,
iš Bridgeporto, iš Town of
Edward Parr, Winnetka, Lake, ir Brighton Park ia ki
vieton ricinos per klaidą išgė tų kolonijų nebuvo.
rė karbolinės rųgšties. Neuž Pasirodė, jog buvęs nutari
ilgo mirė.
mų raitininkas A. Bugailiškis
. « • - *

» * — • * .

,,

ėjo "in corpore
prie Šv.
Komunijos. Visi katalikai (pa
rapijonai) vienijo savo mal
das su savo gerb. klebono
intencija.

savo galvoje. Ruffles sunaikins pleiskanas ir paragins augimą jūsų plaukų.
Bonka «6c. aptiekose, arka ai 76c. prisiun^iame stačiai Mk dirbtuves.
F. A D . R1CHTER A CO.
1 0 4 - 1 1 4 So. 4th Streat
Brooklyn, N. Y«

y

i
^
^
,
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PARDAVIMUI
NAMAI

REAL ESTATE
V "V*
\

ANT PARDAVIMO 10453 So. R o 
man Ave. 5 kambarių cottage aržuolo grindys ir trimingai elektros švie
sa, karšto vandens šiluma; vienas ak,
ras žemės. Kaina $4.760 iškalno $1,500 likusius po $35 J mėnesj. Savi
ninką salima matyti kasdiena nuo
12 iki 4 po piet. ,
JOHN GLEICH
2830 .W_ 39-th Plaoe
Agentas Plummer
7840 So. Halsted Street

104.114 Sa. 4ta Stta^

Broosdra. N. Y.

l*i

Apsaucam Insurinam viską
Tei. Prospect 4345
i

. TORIAI

NUORĖDAMI

Tei. Blvd. 9841

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

A. K A I R I S
Murtmo ir budavojlmo
GENERAIJS

S M re nr VILI: & C O
žaliam

ĮVAIRUS KONTRAK-

namu

coNTRACTORis

S.L.FABIONASCO.

Atsilankykite pas mane duosu
gera patarimą.
8352 So. Halstcd Street
Chicago, Dl.
Home
S358 Ixroe Avenue

808 W. 35th SL. Chicago
Tei. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS,
ktaekmingai siunčiam pinigus Ir
• Parduodam Laivakortes. •

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDVVARE CO,
Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popierubjame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, 111. Tei. Yards 7282

AR REIKALINGI TAU i
PINIGAI?
Mes
ant
plrmųl
ies , skollnams
[morglčig.
Mes taip pat
Perkame ir Parduodame pir-|
[mua morgičius po %600.00 Ir augfščiau.
Norint platesnių . Informacijų]
[kreipkitės pas:

JUSTIN MACKIEWICH

\rmltage 61»S

MORTGAGE BROKER

JAGOBSON R00FIN6
CO.

[REAL ESTATE L0ANS
INSURANCE
2342 So. Leavitt Str.

General RoofUųc Oontractor
Vist stopai rpzaminuojami
aproluiTlmal duodami • veltui.

E. J. H E N I F F
REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos rąšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausis.
5710 8. Kedzie Avenue
Chicago, UI.
t

Mes taisome senus Ir dengiame
naujus stogus visokios rūšies.
Mušu t rok ai valkioja f visas da
lis miesto ir priemiesčius.

3 Prakiuriraus Stoge
Pataisome už $4.00
Visas Darbas Garantuo
jamas
2011-13 W. Division Str.

Reaidencljoa Tei.
Prospect 5101

Ofiso Tei.
Prospect 8778

» » < » » » » • m m>m mm >

Telefonas Canal 5395

JOHN G. MEZLAISKIS

Remkite tuos profesijonalu$,
biznierius kurie garsi
nasi dienrašti "Drauge".

Generali* KoiitTalrtorini,
Btatytojas ir senų namų
taisytojas.
2819 West 24-th Street
Chicago, UI.
Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS

M NESVAIGINK SAVO KŪDIKIŲ.

F. AD. RICHTER A CO.

rAfl

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

l

DaŽŲ ir Poperos Krautuvė

tyriausio, saldąus-akonio, tutao vidurių paltaosuotojo. Jame nira svaigalų.
N«ra narkotiskų nuodų. Jis yra tik lengvai veikianti kombinacija, pada
ryta ii darsovio isaunkų, kuri pagelbsti nuo vidurių užkietėjimo, vidurių
dieglio, msslupgia Kūdikiai megata ji. Jie net prašo daugiau*.
Jūsų aptiekorius parduoda Bambino—S5c. ai bonką,
arba pasiųakite tiesiai i laboratoriją.

[t A C

Chicago, 111.

Maliavojimo Kontraktorius

Geriau leisk kūdikiui verkti, negu pripildyti, JJ su aarimtiskais nuodais,
kad "apmaliintf" Jo skausmą paeinanti nuo netvarkoj esančiu vidurių.
Dar geriau—duokite jam truputį

[Il!lililllll!lllllllilllllllll(ni!ilfilllli!

PARSIDUODA medinis na
mas 4 kamb. cementuotas ba- 5352 So. Hakted Str.
sementas elektra, gazas mau
dynė" garadžius vienam karui, Tei. Boulevard 9641
lotas 50 pėdų. Parduosiu pi
giai atsišaukite pas savinin
UK G U D R U S !
ką:
Pasinaudok proga kol dar]
J, P. P.
6833 So.' Campbell Ave.
[yra laiko išsirinkti gera
vieta del gyvenimo arti J
Marquette Park ir šv. Ka
PARSIDUODA NAMAS
Lmiero Vienuoline
prie Vienuolyno, mūrinis 2 po 6 kam
KAS KĄ NORI
barius ir mūrinis garadžius 2 karam.
Parsiduoda u i prieinama kaina. At
Pirkti narna, parduoti
sišaukite pas savininką
įainyti ar budavoti
•800 South, Artesfan
Kreipkitės pas
Telef. BepubUc 3989

2338 SO. IiEAVTTT STR.

Iškilminga Suma.
Gerb. kun. P. Lapelis, asi
stuojant kun. A. Martinkui iš
Šv. Kryžiaus parap. ir klier.
V. Mikaiciui iš Apv. Dievo
parap. Chicago, atlaikė iškil
mingų Sumų. Pamokslų pasa
kė žinomas pamokslininkas,
kun. A. Martinkus.
Symphony Orkestrą, Vargonai
ir parap. choras.
Per Sumų Symphony or-

s,,**

*».

Telefonas Ganai 0810

PLUMBING
Geriausias plumeris. darbe at
lieku gerai ir sąžiniškai.
THOMAS m G O I N S
2313 So. OakJey Ave
Cbicago,

Lafayette 4223

L U M B tN G
lietuTys, Ueturiama
patarnauja kMOCfiltnsssil

M. 1TUSKA,

\

Jei norite, kad biznis
sektųsi, garsinkites die
nrasty "Drauge", ku
ris duoda geriausias
l
pasekmes.
Galima siųsti skelbi
mus per pastą, adre
suodami:

DRAUGAS"
2334 So Oakley Ave
Chicago, UI.
Tei. Roosevelt 7791

