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PROTESTANTAI KOVOJA
JĖZUITUS VOKIETIJOJE

Trotzky Nusiskubino Kau

15,009 ISPANU MIRTIES | 213 MEDINIŲ LAIVŲ BUS
SUDEGINTA.
SPĄSTUOSE.
Juos apsupo maurai
MOROKOJ.

Karo laiku padirbdinti, atsi
ėjo 235 milionai dolerių.

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ

tuvoje, nes niekas kitas šioje
srity j nėra tiek padaręs, kiek
COLOGNE, Vokietija, nigs.
Girdiškė y r a Tauragės ap Ūkio Bankas.
12. — Naujas "KiilturkamSORFOIJK, Va., rūgs. 12.
PAĮtYŽIUS, rūgs. 13. —
skrity.
Į rytus nuo Girdišp f a s " pakeltas Vokietijoje
K a i p i į i d e t t pragaištis p a t i n - ' - K a r o laiku Suv. Valstybių į ^ g ^
pugėn> netoli P e .
prieš Jėzuitus.
Protestantų
REMONTUOJA. BAŽ
ka ispanų armiją Morokoj, | vyriausybė galvatrūkčiais p a j l o g u p ė g y r a « B a u b l y s „ __
laikraščiai juos aštriais žod
NYČIA
dar neturima apie tai tikru ži <*h'bdino g a l y b ę medlji]fl
^ ^
^ ^
^
gar. ^ . ^
žiais atakuoja.
Eina kova
laivių. Kam tas buvo reika
_____________
nių.
j
Teėiaus
pareinančios
kaip
rytiniuose Vokietijos
Šiauliuose
Šv. Petro ir
klausimas.
Visi ziejus.
RYGA, nigs. 15. — Anot ir kalnuose. Apsiginklavę kai žinios liudija, kad ten ispa- linga, tai
plotuose,
taip okupuotame
Važiuojant į Kaltinėnus, Pauliaus bažnyčia (senoji) iš
žinių iš Maskvos, Kaukaze re nėnai jau ilgas laikas veda nams darosi nuolat blogiaus. sako, neturėta kur pinigų dė
Rhinelande ir net Ruhro kra
už poros verstų netoli ežero lauko pusės
remontuojama
voliucija prieš bolševikus plin kovą prieš vietos komunisti Ispanų armija tenai jau ne ti.
kairėj kelio pusėj matosi auk (aptaisoma)
šte.
O juk šiose .Vokietijos
ir baltinama.
ta. Kuomet kilo baimės, kad nius sovietus.
užima
jokio
kovos
fronto.
Ar
Suv..
Valstvbiu
"snippingiv,
»
.
.
-,.
v
.
v
dalyse katalikai
gyventojai
Nuo bažnyčios lubų ir iš pa
n
•T
|
s
t
a
pušis
ir
apie
medi
žemes
bolševikai
gali
nebetekti
Baku
pasiskirsčiusi į keletą
Anot žinių, Transkaukazi- mija
sudaro didžiumą.
Be to, eia
stogės nuversta didelė krūva
bpardavė
o a r d ' a s "Westem
iš tų garlaivių
218;f ,
— . .
'. v
Marine and
ir
Grozni
žibalo
versmių
plo
dalių
ir
laikosi
keliuose
mies
rfikalinga
gyventoju tarpi
joj taippat prasideda sukili
Salvage bendrovei.
Vyriaui Į apkasas. Tą vietą seni žmo paukščių išmatų ir šiaip (vi
tu,
tuojaus
(Kaukazan
pasiųs
teliuose.
Tarpe
tų
dalių
nė
vienybė.
mai prieš bolševikus.
sybei tie laivai
atsiėjo 235 nės vadina "Milžinkapiais." sokio šlamšto. Klebonas sa
tas vyriausias raudonosios ar
ra
jokio
susisiekimo.
;Trųkr,ėliai buvo laidojami be baž ko, kad turbūt nuo bažnyčios
Pirm daugelio metų Jėzui
Bolševikai nebesuspėja su
milionus
dolerių.
Bendrovei
Baudžiavos laikais ten numinvijos vadas Trotzky.
sta maisto ir kareiviams pa
nytinių
apeigų, sako senieji. pastatymo palėpiai nevalyti
tai
prašalinti iš Vokietijos
kilėlių vadų žudyti.
gi
parduota
už
262
tūkstančiu
kilios dvasios, kuomet prie
Nors bolševikų spauda už
Tarp Girdiškės ir .Varsėd- j D U V 0
gryžo šion šalin po karo i r
dolerių.
Gruzijoje kilusi revoliucija šas turi viršenybę.
žių
bažnytkiemių
Pažerioj v i e n a s bažnyčios šonas išsu visa energija pradėjo dar gina Gruzijoj revoliuciją, bet
Bendrovė
fO
laivų
sunaiki
kaimo laukuose seniaus buvo į b a l t i n t a s .
Baltinamas antbuotis. Kuomet Jėzuitai, su revoliucija ten nenumalšinta rado bolševikus nepasiruošu
Tetnan, ispanų armijos ak no, išrinko visas
metalines
sius malšinti revoliuciom^prantama, daugiausia užimti ir ji eina platyn.
keletas kryžįų ir daug a k m e - ' r a s £ i a i s ^ ^ i g l a u k o vi _
cijos vyriausioji bazė, atkirs
dalis,
tai
pardavė
ir
pasirodė
Komisaras Trotzky išvyko rius. Bolševikai ten turėjo ga ta nuo Gibraltaro ir nuo ki
žmonių sielų išganymu, jie tu
nų, vadinamų " K a r n a g a . " *
Kl
d a r b a R mis atliktap>
nemažai
pelno.
liai
mažai
kariuomenės.
Di
ri labai daug įtakos taip va tiesiog Kostovau, iš kur jis
ienieji pasakoja, kad toj vie tais metais bus pagalvota atų šonų. Maurai tą bazę ap
Kad
taip,
tai
bendrovė
ta
raudonosios
dinamuose aukštesnėse žmo su štabu direktuos raudonąją džiausia dalis
toj kadaisia buvus bažnyčia. pie bažnyčios vidų.
gulę.
Vargiai ispanai atlai
riasi visus tuos laivus sunai
armija prieš mažus gyvento armijos buvo sutraukta Besą kys apgulimą.
nių sferose.
Už tai reikia dėkoti darbš
kinti — sudeginti, išėmus iš
rabijos frontan.
jų
būrius
Kaukazo
šlaituose
Jėzuitai šiandie leidžia lai
čiam klebonui ir geriems pa^
jų visas metalines dalus ir
iš
KAUNO.
Nėra
pagelbos.
kraščius, kurie turi
didelio
rapijonims.
parduoti šiuos daiktus.
Checbaouen
yra
silpniausia
pavykimo. - Spauzdina daug
Lietuvos vargoninkai ir
pozicija.
Tenai ispanų gar
ir kitokių raštų, kuriais vi
IŠ ŠUNKARIŲ.
muzikai rugp. 24 dieną čia tu
AREŠTUOTAS
ĮŽYMUS
nizone
sudaro
15,000
karei
suomenė gėrėjasi.
Jie kole
rėjo suvažiavimą.
Suvažia
ADVOKATAS.
vių,
o
gal
ir
.20,000.
I
r
tas
Paprastais
žodžiais
kalbant,
GENKVA, rūgs, 14. — jT.
gijose mokytojauja,
organi
vime nutarta kurti ftv. Gri-, Šunkariai yra Šakių apskrivisas garnizonas
.atsidūręs
zuoja jaunimą ir šiam vado Sąjungos susirinkime, k a i p štai kokia turi but taika:
WAUJCEGAX, UI., rug. 13. goriaus (Grigaliau^) draugi-!v«
mirties
spąstuosna.
Maurai
Anglija
su
karo
laivynu
paskelbta,
Europos
taikos
vauja. Jie visur platina švie
— Užvakar
čia areštuotas ją.
Nutarta rūpintis vargo-' p i r m d v i e J u meiV <v ' ionai i"
4
Paimtus
klausiniu svarstymai pro<rr<v "tvarką" užlaikytų visose ju jį perdėm apsupę.
są, ir tiesų.
Vie
Čbicagos advokatas AValter ninku dvasine ir materiale kurta nauja parapija.
priešas
rėse, gi Francija su " mažo nelaisvėn kareivius
tos gyventojai šviesus ir tur
Toks Jėzuitų
veiklumas suoja.
Bachrach. kurs su advokatu padėtimi.
Sakoma, Tautų Sąjunga pa siom ententės" pagelba — vi- išžudys.
tingi, tad pradėtą darbą nuo
daugeliui protestantų vokie
Darro\v gynė žmogžudžiu Le
(Tą. nelaimingą
garnizoną
lat stumia pirmyn.
čio nepatinga.
Protestantu lengva linksta prie Anglijos 5 ame Europos kontinente.
opoldo ir Loeb.
tik
Rugpiučio 21 d. Universi
Jei tarp kuriu valstybių kil butų galima išgelbėti
Vadovaujant geram šeimi
lyderiai Jėzuitų darbuose į- iv Francijos planų ir norų.
Areštuotas už tai, kad sa
žiurį pavojaus pačiam protes Mažesniosios valstybės disku tų liesutikimai ir tos valsty pakėlus didelę ofensyvą. Te vo automobilių pastatė šalę teto salėje, Mickevičiaus gat., ninkui, kun. Grybinui, trobos
atidaryta tapybos ir skulptū viena po kitos dygsta nei gry
bės atsisakytų savo nesutiki čiaus Ispanija šiandie negali bvdranto.
tantizmui. J i e mėgsta dar i r sijose nebeturi įtakos.
Dėlto, garnizonui 0
ros paroda. Su savo paveik bai.
Francija stovį už verstiną mus pavesti spręsti arbitraci- to atliktu
Jei taip ilgiaus
bus
šiandie tvirtinti, kad Vokieti
Policijos
magistrato
jis
paslais dalyvauja ir dail. A. darbuojamasi, trumpoj ateitaipat, niam teismui, tuomet nepaklu nėra pagelbos.
ja yra " p r o t e s t o n i š k a " šalis. arbir raciją. Anglija
, reikalavo parodyti miesto pa- Varnas.
tv išunkariai bus dailus miesDėlto ir atakos ir užsipul bet su kaikuriomis atsargo snias valstybes imtų savo naKitOS
AJys
pavojuje.
rėdymą,
draudžiantį
statyti
gan Anglija ir Francija.
telis. J a u manoma
steigti
dinėjimai.
mis.
Kitos ispanų armijos dalys automobilius šalę hydranfcų.
AUKSO MEDALIAI.
dviejų komplektų
liaudies
Bet, kaip matosi, tos pro-!
pažymėjo,
taipat pavojuje.
Atsimeti Bet magistratas
mokyklą.
liais guli nugaišę arkliai ir
testantų atakos nesusiaurins
mas galimas tik jūrės pusėn, kad tos rųšies parėdymas ne
Ūkio Banko fabrikai gavo
raguočiai. I r gyvulius palie
Jėzuitams energijos jų darbuo
reikalingas,
nes
valstybės
įskur nebėra jokių kelįų, nei
šių metų parodoje Kaune du
tęs
badas.
Nėra
jokio
paša
se Kataliku Bažnvčios labui.
perėjimų. \Toks atsimetimas (tapymas apima visą valsty aukso medaliu:
Šaldytuvai
ro.
Daugiur, pakeliais balsavaimi reikštų vieną pra-i"^*
"Mastas* f už labai gerus mė
tuo
jasi
nepalaidotų
žmonių
ARK. PACELLI UŽGINA PRANEŠA BAISI PADĖTIS
Rugsėjo 13, 1924
Bachracb užsimokėjo 5 do
gaištį.
Sunkiausia
yra su
sos
išdirbinius
ir
Cukraus
lavonų apgriaužti kaulai.
KARDINOLAI.
Lietuvos 100 litų
$10.00
maistu ir vandeniu.
Matyt, lerius bausmės.
B0LŠEV1ST1NIAM ROJUJ.
Komisijai už padarytus tyri
Anglijos 1 sterl. sv
4.46
kareiviams bus perpus suma
Badas
plinta.
nėjimus
cukraus
gaminimo
COLOGNE, rūgs. 12. —Xe
Belgijos 100 fr.
5.00
SOCIALISTAS NUŽUDĖ Lietuvoje.
žintos porcijos.
Išbadėję iš vietų į vietas
Pereitais
metais
Baisiausios žinios pareina,
senai Italijos ir Vokietijos
Francijos 100 fr
5.39
FAŠISTĄ.
persikelia.
Ūkio
Bankas
yra
gavęs
auk
sakoma tame raporte.
Pra
Nežiūrint to, Ispanijos dikŠveicarijos 100 fr
18.84
laikraščiuose pasirodė žinių,
so medalį už pramonijos kė
nešama apie ligas, kilusį ka tatorius gen. Primo de RiveItalijos 100 lirų
4.39
buk Ark\wskupas Pacelli, Šv.
ROMA,
rūgs.
14.
—
Socia
PARYŽIUS, rūgs. 13. — nibalizmą,
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00
begalinį
žmonių ra, kuris taipat užblokuotas listas darbininkas Corvi gat- limą, ir fabrikų statymą Lie(Tėvo Nuncijus Vokietijai, pa
Gauta čia vieno konfidencio- mirtingumą. Civilizuotas pa Tetuane, praneša, ten busiąs
aukštinamas Kardinolu.
nalio raporto kopija. (Tą ra saulis negali įsivaizdinti tų ir atlaikysiąs maurų apguli vekary nušovė parlamento at
Kadangi tas žinias atkar
stovą fašistą Casilini. Corvi
iiiiiiiiiiiiiiiiirtiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniijii
portą iš Maskvos Berlynan visų baisenybių, kas Rusijoj mą.
Tuo
laiku
gal
iš
Ispa
tojo ir kai-kurie Amerikos
tuojaus suimtas.
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS
pasiuntė vienas vokietis dip veikiasi.
nijos bus pasiųsta pagelba.
laikraščiai* tai Nuncijus rado
lomatas. Raportuojama apie
Bado katostrofa
apimta: Yra žinių, kad atsargos su
reikalingu daiktu tas žinias
BLIZARDAS KANADOJ.
padėtį Rusijoje.
Pažymima,
rytinė Siberija, šiaurinis Kau traukiamos šalimais Gibralta
užginti.
J i s pažymėjo, kad
kad Rusijai grasina dar tos
kazas pietvakarinė
Rusija, ro.
jo tariamas
paaukštinimas
W I X N I P E G , Man., rūgs.
šalies istorijoj negirdėtas ba
vokiečių kolonijos ties Volga
Kardinolu
yra prasimany
14. — Už 400 mailių rytuose
Amerikonai su maurais.
das.
Sakoma, kad bolševikų
ir kai-kurios Ukrainos dalys.
mas.
nuo čia pasirodė šįmet pir
PER
valdžia mėgina tai visa užs'lėTurima
žinių,
kad
maurus
"Bolševikų valdžios pastan
masis sniegas. Paskui kilo
pti nuo pasaulio. Tečiaus ne
kareivius
lavina
amerikonai
gos yra menkniekis," rašoma.
KINAI KOVOJA.
blizardas (sniego pūga). Pa
galimas daiktas tai padaryti, \ Jį,
I J - - J «„<„«.«„ ir britai buvę karininkai. Jie
kilo šaltis.
/
*\
valdžia
nuspren
vsau ''Bolševikų
išlavinę
virš
20,000
maurų,
kuomet
milionai
žmonių
SHANGHAT, rūgs. 14. —
dė asignuoti 20 milionų rub kurie šiandie veikia aplink
Kinų kova eina. ^Ccčiaus prie kiasi duonos.
SNIEGAS SO. DAK0T0J.
liu • lesiem* i.^bams.
Bei Tetuaną.
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
šas atmušamas nuo ( Shangba- Tikros baisenybes.
tai lašas jurėje atsižvelgus į
geriausia patarnauja. " D R A U G Ą S"
jaus. Daugybė kareivių kulkas
S I O U Į X FALLS, SO. Dak.,
Didžiausius Rusijos plotus milionus badaujančių valstiesiunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
vaidžiais sužeidžiam<a.
rūgs. 14. — Užvakar čia pir
išnaujo badas apsiaučia ir ir darbininjkjų.''
STYBES BANKĄ' ir ŪKIO BANKĄ.
CHILE
PREZIDENTAS
AVASHINGITON, rūgs. 14.
mukart šįmet snigo.
naikina.
Be bado gyvento Kas kaltas?
" D R A U G A S " siunčia pinigus litais
ARGENTINOJ.
— Karo departamentas skel
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafjus smaugia iškilusios epide (Kas kaltas! Šin klausiman
bia, kad "Apsaugos diena ' '
mijos. Žmonių kentėjimų ne vienas atsakymas: Kalti bol BUENOS A I R E S , rūgs. 14. DEMAGOGU IŠVADINO.
tais ir telegrama.
visoj šaly pavykusi.
galima pilnai įsivaizdinti ir ševikai, kurie su savo idioti- — Čionai atvyko Chile res
" D R A U G A S " P U B L . C O.
MILWAUK!EE, Wis., rug.
aprašyti.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
nėmis svajonėmis mėgino Ru publikos prezidentas Alessan- 13. — Republikonų kandida
GRUZINŲ VADAI PABĖGO.
Telef. Roosevelt 7791
dri, kurį prašalino militarinė tas į vice-prezidentus Dawes
Šimtai tūkstančių išbadėju sijoje įvesti " r o j ų . "
Ofiso Valandos:
čia kalbėdamas
kandidatą į
palieka savo
I r šiandie aišku, kad milio junta (karininkjų sąjunga).
P A R Y Ž I U S , rūgs. U. — sių valstiečių
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
^prezidentus La Follette išva
Čionai gruzinų atstovybė ga namus, sodybas ir leidžiasi nai rusų ir v<ėl turės žūti, aSekmadieniais uždaryta
šalyse vesti turi pinigų. Kas dino demagogu ir gaujų va
vo žinių, kad iš Maskvos ka per laukus duonos ieškotų. čių bolševikams.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini
Bolševikai savo pragaištin- jiems rupi milionai badaujan- du, ffai, girdi, tikras reak
lėjimo pabėgo trys bolševiku. Eina ten, kur akys veda.
cijos šalininkas.
Kai-kuriose vietose pake- gai propagandai svetimose čįų rusų.
suimti gruzinų vadai*

- kazo Frontan

IŠ GIRDIŠKĖS.

Gruzijoje ir Kitur Revoliucija Plinta

•

Taikos Klausimas Tautu Sąjungoje

RUSIJA ATSIDURIA BA
DO ŽNYPLĖSNA

PINIGŲ KURSAS.

LIETUVĄ

PINIGUS
ik

DRAUGĄ

JJ

*

uiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiuiiuiiuiiiiiuiiuiu vieną, bei Dr. Draugelis visais rei$<da, kad įeis tiktai otffabalsais prieš Vieną.
"DRAUGAS"
frizuotos katalikę Visuomenes

*

*

*

*

*

*
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Af Vilniaus Lietuvių Komitetas yra reikalingas, ar jis
daro kokj lietuviams gerą, tegul pasako čia paduodamos
skaitlinės.
1923 — 1924 mokslo metais Vilniaus Liet. Komitetas
laikė 8 prieglaudas: . •
Aušros Vartų prieglauda 161 mergaitė.
Kun. K. Stasio prieglauda 143 berniukai.
Didžioji prieglauda 85 berniukai.
Trinapoiio prieglauda 43 bern., 22 merg. viso 65.
Antakalnio prieglauda 1 bern., 48 merg. viso 49.
frviklesės mokyklos bendrabutis 47 bern., 2 mefg.
viso 49.
Šv. Mykolo prieglauda 14 bern. 22 merg. viso 36.
Senelių prieglauda 2 vyrų, 11 moterų viso 13.
Privačiai gyvenančių užlaikoma 22 bern. 11 merg.
viso 33.
Tokiu būdu Vilniau Lietuvių Komitetas užlaiko iš vi
so 257 berniukų ir 277 mergaičių, o viso labo maitinama
yra 634 asmenis.
Iš tų maitinamųjų asmenų mokinosi: gimnazijoje 341,
mokytojų seminarijoje 109, pradinėse mokyklose 119, amatų: rubsiuvystės, mezgimo, audimo, batininkystės 41.
Visai nesimokančių buvo 22.
Tos žinios yra oficialės.
Dabartiniu laiku Lenkijoje yra įvesti auksiniai pinigai.
Tad viskas Lenkijoje nepaprastai pabrango, šiais metais
tų Vilniaus našlaičių užlaikymas kainuos mažiausiai dvi
gubai daugiau, negu pereitais metais. Tie mokiniai ir vai
kučiai, tas Lietuvių Vilniaus Komitetas yra venintėlė Vil
niuje atspara prieš lenkų pastangas sulenkinti Vilnių ir iš
plėšti jį iš lietuvių. Tiktai palaikydami Vilniaus Komitetą
ir tuos moksleivius, bei našlaičius, mes galime palaikyti
lietuvybę Vilniuje.
Kito kelio nėra.
Tad šįmetą mums reikėtų pastangas padvigubinti ir
aukų Vilniečiams pasiųsti dvigubai daugiau negu pernai
metą.
Laisvamaniai savo pustrečio šimto dolerių nežinia,
ar dar pasiuntė. O kito pustrečio nepajėgs nei surinkti
turbūt. Nes žmonės nepasitiki tokiais atsiprašant barškaliniais patriotais.
Socialistai vietoje, kad kelti visų upą ir norą, rašys,
kad Vilniaus Liet. Komitetas yra nereikalingas.
Jeigu katalikai, vietoje pernai pasiųstų $6,000.00 do
lerių nepasiųs šįmetą $12,000.00, tai dauguma tų vargdie
nių ir lietuvių tautos vilties gynėjų bus išstumta bado ant
gatvės.
Mūsų bedieviškųjų srovių mes neprivalome paisyti.
Už jų ištižimą mes neatsakysime. Už kliudymą mums dar
bą dirbti ant jų sąžines kris tų našlajčjų. ašaros.
Lietuvių Tauta, po ilgų KOVU, ralfirno ir vargo 'at
gavusi pastangomis tikrųjų patriotų Vilnių, prie gėdos
stulpo prikals vardus laisvamanių ir socialistų.
Bet. Tėvynę ir Tautą mylinčiai katalikų visuomenei
šįmetą Vilniaus nevalia pamiršti. Gal bus tai paskutinieji
mūsų vargų metai. Gal kitą metą Vilnius bus jau mūsų.
Kol jis dar lenkų kankinamas, gelbėti privalo kas gy
vas. Ir savo pasišventimo darbuose dvasios negyvėlių ne
privalo paisyti.
^r

VI1IIUS.

Kun. Bumšas pareiškia, kad 'siui^iamas. Tad sialo kviesti
Nepersenai "Drafcge" ttfptf Vitaia&s Lietuvių K&mite^
One Voar
,
$0 01 sutinka i komisiją įeiti, jeigu federacijos atstovus j vykdoSi* Montbs
$3.00 Federacija jo iš tos komisijos
mąjį komitetą. Nenor laisva- to laiške, kuriame atpasakojami HėttnrhJ Vilniečių vargai.
AT N £ W S . STANDS 2c. A COPV
neatšauks. Leista įstatų ko manėliai nei vardo girdėti. Vienkart pranešama tame laiške, kad katalikų Federaci
DRAUGAS PLBLISHJLNG CO., I n e misijai susitarti ir pasirinkti Ieško kitų. P . Bagdonas atsi jos siųstieji Vilnius našlaičiams $1,357.00 gauti.
Vilniečiai dėkoja nuožirdžiai tame laiške Amerikos
1*34 So. Oakley A T C ,
Chicago. IU. sau trečią.
sako, p. Sabonis atsisako, p*
Tel. Rooeevelt 7791
lė Nevuliutė atsisako, p. Dūda lietuviams už visas aukas. Tas padėkojimas atvyko kaip
uaiiiJluuiiimiiuiiiliiiiiiiuilUiuiiUiilb Sezoninis Komitetas.
tik tuomet, kuomet "N-nos" iškėlė viešumon, kad jų gi
atsisako.
Kun.
Bumšas
siūlo
imtis
ti
DAR VIENAS MĖGINIMAS.
minaičiai, laisvamaniai, surinktus pernai rudenį pustrečio
•taip
ir
nebsurado
daugiau,
ktai vieno darbo; pažymi, kad
šimto dolerių per konsulo Žadeikro sutiktuves, dar nepa
kaip tuos 4.
p.
Vaičkaus
asmuo
ywt
visie
Įžangos vietoje.
siuntė Vifriiui. Pyko laisvamaniai iš "Skambalo", aiškinosi
v
Tuomet
kažkas
pamatė,
kad
Pas Lietuvos konsule p. ms lietuviams žinomas, nes jis
Krukonis, kad jis nekaltas. Bet faktas pasiliko faktu, kad
moterų
nėra.
Kun.
Bumšas
Žadeikį i vyko privatus pasi yra tvėrėjas Lietuvių teatro
Sandariečių iždas tų pinigų Vilniui nebuvo pasiuntęs. /
pastebi,
kad
laikraščių
atsto
tarimas, kaip sutverti vieną ir tautos žadintoju jisai bu
"N-rto's" gerai padarė, kad Sandariečių pasielgimą
vų
nėra.
Siūlo
rezervuoti
vie
sujungtą
iš vist) Chicagos vo tuomet, kada dar mes nei
iškėlė viešumon. Nors dar nežinome, ar pinigai pasiusti
tą
spaudai,
"
D
r
a
u
g
u
i
"
.
Nu
geros neturėjome.
lietuvių menui remti organi spaudos
Vilniun, af ne, bet reikia tikėtis, kad lermui keliant. Santarta, kad jokios vietos neredariečiai susigės ir visgi tuos pinigus pasiųs Vilniečiams.
zacija. Sumanymas savaimi Vienkart kun. B. praneša, kad
Zervuoti
spaudai.
Kaip
gi
da
Bet "N-nos" nenorėdamos čioftai pasitarnavo* )oms rei
labai gražus, o ypač reikalin Federacija tą reikalą svarstė
bar
su
moterimis?
J
u
k
be
mo
kėjo įkąsti liberalams, kurių socialistai nemėgsta. Atra
gas, kad šiais metais atvyks ir yra nutarusi p. Vaičkaus
terų nieko neišeis. Sutarta, do minkštą vtetą ir įkando. 0 kiek socialistams Vilnius ru
t a Chieagon žymus skaičius teatrą remti be rezervų. Del
kad komitetas iš tų keturių pi, mes gana senai žinome.
naujų artistų, ir dramos ir kitų artistų Katalikų organi
susiieškos sau 3 moteris.
Dar pernaį metą "N-nos" keletą kartu rašė, kad su
lengvo vodevilio ir baleto ir zuotoji visuomenė negali nieTuomet vienai protingai gal Vilniumi jau galas, kad nebėra vilties jį atgauti. Paskui,
dainų ir dar gal kokių kitų. |*« pasakyti, nes ir neturėjo
Sutarta sukviesti platesnį progos pasitarti,
ir artistai vai ateina vėl mintis, kad be mūsų įrodymų priversti, socialistai mainė pažiūras sulyg
spaudos visgi keistas darbas. vėjo paputimo. Bet pas juos nebuvo niekuomet to tvirto
pasitarimą, kuris įvyko penk yra visokį.
IŠ " N a u j i e n ų " nėra nieko su ir neperlaužiamo įsitikinimo, kad "Vilnius buvo ir bus mū
Dr. Žymantas pareiškė, kad
tadienį, rūgs. 12 d. Meldažio
sirinkime, " S k a m b a l o " atsto sų", nors tuomi obalsiu yra gyva mūsų tauta.
jisai nežinąs, ar p. Vaičkus
svetainėje, AYest Sidėje.
vas p. liaukis atsisakė įeiti
Drąsiais kovotojais statosi socialistai už žfnofrių tei
Buvo tai labai įdomus ir pa dainuoja, ar šoka, ar kitokį
į vykdomąjį komitetą, " Drau ses, bet pas Grigaitinius socialus to drąsumo ir vienodos
mokinantis susirinkimas. Tu meną varo. J i s žinąs tik vie
go' ' nusitarėte nekviesti. Tai ištvermės niekuomet nebuvo.
rėkite, gerbiamieji, kantrybės ną p. Bobravičių. Bet į asme
kaip gi be spaudos pasiseks
Dar nesenai jie rašė, buk tai iš Vilniaus, kad vienin
nis jisai neatsižiurėsiąs: by
iki galo.
darbas.
••
telis Vilniaus Lietuvių Komitetas esąs nereikalingas. Tas
Garbės pirmininku išrinktas tik gerus veikalus statysią,
Kun. Bumšui paaiškinus to "N-nų" pasisakymas praėjo nepastebėtas. Nes kas gi pas
patsai konsulas. Susirinkimo tai jisai ir siūlo remti.
kią padėtį, visgi susiprato, tebės visas Grigaičio nesąmonės? Afes pastebėjome, kad
vedėjas — Dr. Drangelis, se
Kiti visi, kaip susitarę, no
kad keistai išėjo ir nusitar apie Vilniaus lietuviu; Komiteto nereikalingumą ir nenau
kretorius p-lė Gaižaitė. Daly ri sudaryti metinį menui rem
ta, kad kviesti laikraščius vi dingumą lygiai daug kalba lenkai.
vavo diduma lasivamanių. Iš ti komitetą. Kokia to komite
Nors nestebėtina, bet faktas, kad Chicago socialistų
sus trys: " D r a u g ą " ,
"Nkatalikų buvo keletas kviestų. to sąstatą, niekas nepasako.
n a s " ir " V a r p ą " . Tų laikraš nuomonė lietuvybės reikale sutinka su aršiausių endekų
Kadangi tai turėjo būti ne- Ar jis turį būti tikrai neparčių atstovams vietas komitete lenkų nuomone. Jų nuomonės gali sutikti, bet gyvenimas
partyvus susirinkimas, tai nei tyvuus sąstato, ar iš organi
su endekų lenkų if su lietuvių socialistų nuomonėmis nesutikta visgi rezervuoti.
Katalikų
Federacija,
nei zacijų atstovų, ar iš palaidų
i«i«
>
u 111 į i i Tuomet kyla klausimas, kiek
" D r a u g o ' ' redakcija kviesti žmonių? Užklausus, visi lais
gi tų narių komitete, a r 7, jėgas suskaldyti ir drausmę visomis pajėgomis. Bet rems
nebuvo. Buvo tiesa pakviestas vamaniai pasisako, kad orga
.tik p. Vaičkų kol kas. Ir rems
kaip nusitarta, arr 10? O jeigu suardyti.
Dr. K. Pakštas ir kun. B. nizuotų katalikų nenorima pri
dabar išrinktieji nesuras 3
Kadangi pavienių asmenų jį patys savystoviai, neatsi
Bumšas, bet ne kaipo atstovai siimti. Galima priimti tiktai
moterų ir laikraščių atstovų, kvietimas be nustatytų sąly žvelgdami, ką tas komitetas,
nuo katalikų
organizacijos, pavienius, kad ir katalikus.
tai iš kiek gi tuomet komite gų neduoda jokios mums ga taip katalikų bijąs darys.
bet kaipo pavieniai žmonės. Kiek jau susirinkimas malones
tas turi būti sudarytas? Ar rantijos, kad toks komitetas
P. Vaičkui, arba teisingiau,
Dienotvarke.
katalikams vietų užleisti, bal
Imtinai iš 10, a r kiek Dievas bus tikrai nepartyvus ir ne Lietuvių menui per p. Vaičkų,
Konsulas p. Žadeikis įžan savimas parodysiąs. Tas, ne
duos.
pradės meno naudoti prieš ka mes duosime darbą, bet savo
ginėje kalboje pabrėžęs apitf žinomas, neaiškus, komitetas
vardo ten, kur mūsų vardo bi
Nutarta, kad vykdomasis talikų tikėjimą.
meno svarbą, kaipo galingo turėsiąs daboti, kad artistų
Tad susipratę ir organizuoti joma, tam komitetui ne duo
įrankio mūsų tautos kultūro statomieji veikalai butų do komitetas bus iš tiek žmonių,
j " į
Drangelis,
Krukonis, katalikai į tą "metinį komite sime,
je, atsiklausė
susirinkimo, ri, kultūringi, naudingi ir tt. kiek
Bračulis su Gasiunu duos. J i e t ą " neprivalo eiti.
kaip mes privalome ^uom me
Kun. Bumšas pareiškė, kad
P. Vaičkaus, Lietuvos Dra Geras gydytojas.
nu pasirūpinti rimčiau, negu Kat. Federacija rems tiktai pririnks tiek, kiek jiems pasi
seks. O jau rezultatus bendra mos tvėrėją ir jo naudingą
Aš esu geras gydytojas. Jei
iki šiolei.
kolkas p. Vaičkų. Toliaus bus
me susirinkime praneš.
Kun. Bumšas pasiūlė išsi matytis.
Amerikai sumanymą įsteigti gu žmogus nei kokios ligos
Darbų programa.
aiškinti tris klausinius: ar
Lietuvių dramos Studiją bei neturėtų, vistiek as ją suranNepatiko tasai katalikų nu
tveriama nuolatine menui rem
Buvo jau arti 12 vai. nak- j spektaklių eilę, katalikai rems du. sistatymas Krukoniui, Valan
ties, kada naujas sutvėrimas f '"'""IL"
•Ji" 1 w"ii*_ " '•> " M - i * - —
ti organizacija, ar tveriama
čiui, Bračuliui. Mėgino pasiū
jnikui paimtas "National G ro
IŠ KAT. FEDERACIJOS
Svarbiausieji dalykai, tai pa-;greso nutarta:
gimė tokiu būdu. Naujam sutik vieniems metams ar tik
lyti kun. Bumšą kuone išmes
1. Pamatiniu šiais metais v ė " daržas liepos 12 dienai.
CHICAGOS APSKRI
matiniai ateinančiųjų
metų
tvėrimui reikia duoti instruk
vienam p. Vaičkaus Dramos
ti iš pasitarimų. Bet konsu
" D r a u g o " koncerto reikalą
dIO.
darbai: organizacijos stipri darbu laikyti paties Federa
cijas, kaip jis privalo ant svie*
teatrui remti. Nuo savęs jisai
las Žadeikis, daugiau proto
pareiškė, kad Katalikų Fede
nimas
ir plėtimas, mokslei- cijos apskrities stiprinimo ir nutarta palikti komisijai, ku
to gyventi.
ri toliaus vykins dalyką su
racijos vardu jisai palaikytų turėdamas, pastebėjo, kad FeRugs. 10 d. įvyko mėnesinis vių pagelba ir spauda. Tuos plėtimą.
Tad duota jam tokie pamo
deraoijos
atstovo
dalyvavimas
nuomonę, jog butų naudinga
Fed. apskričio susirinkimas, tris dalykus šiais metais
Tam tikslui pripažinta rei tartinai su " D r a u g o " admi
kinimai :
tokiame
darbe,
kuri
norima
sutverti nuolatinę meno rėmė
apskričiams kalinga šaukti metinį apskri nistracija.
J i s privalo augti nedaugiau, Tikriau sakant, tai butų ge- Fed. skyriams,
jų organizacija, kuri galėtų veikti bendrai, rodo katalikų kaip iki 10.
riau jį pavadinus metiniu su- ir priklausančioms
draugi- čio susirinkimą pMtesUį, ku
Skaitytas pakvietimas Aorganizuotos
visuomenės
ge
būti visiškai grynos kultūros
Į tą 10 skaičių jis privalo srrinkimu, nes šių metų Fe-, jorus, bei veikėjams reikės tu- riame rinkti Apskričio Valdy kad. Rėm. Dr-jos į jų Seimą
rus
norus
tuom
labiau,
kad
veiksniu.
deracijos Kongreso nutarimai rėti prieš akis.
bą iš tikrai veiklių ir nusima rūgs. 28 d. Pakvietimas pri
įsigyti moterų.
nekviestas atstovas atvyko.
nančių asmenų. Apskričio Val imtas, išrinkti j Seimą trys
šiame susirinkime pranešti ir
^ .
,.
I r laikraščių.
Katalikų Federacija į to
v
Po tokio pareiškimo nusira
.
„: .
Centro valdybos sąstatas dyba, ypač jos sekretorius tu delegatai: kun. Dr. K. Rėk
I r katalikų, kad atrodytų
kį bendrą organizaciją įeis,
. . .
.,
, • rės vestį visą apskričio dar laitis, p. M. Bagdonas ir p. L.
nepartyvus; tik saugok Dieve, nusistatyti tapo ateinančiųjų , . . . A .
jeigu tos organizacijos nepar- mino karštagalviai.
_ , .
šiais metais pasisekė sudaryti
Krekščiunas, bų iniciatyvą ir vykdymą.
ne Katalikų Federaciją.
ryvumui bus užtikrintos sąly Rinkimai ir darbų planai.
metų darbai.
. \ ~ . srovių.
.
. Tas žada , mūsų
kiškų
t v
Prašyti skyrių, kad jie ne
^, , . * -•
koalicinis, visų mūsų katah
gos. Kadangi Federacija į šį
Visų pirma visas susirinKažkas išreiškė, kad butų L_ ;. . Z ..
Apskritis, išklausęs prane
vienybes didesni sustiprėjimą
Neužbaigtieji reikalai, -j
atidėliodami
nominuotų,
iš
sasusirinkimą kviesta nebuvo, kimas pasiskelbė esąs Komisi gera gavus p-nią Nausėdienę.
Susirinko delegatų iš Chi ir darbuose pasekmingumą.
šimo apie atvykstantį spalio
vo
ypač
tarpo,
po
3
kandida
tad šiandieną
apie sąlygas ja su teise įtraukti daugiau
Pasiūlymas
kun. Bumšo, cagos skyrių apie 20. Priom. pabaigoje į Chicago p. J .
P. B. Mastauskas prie to
tus
į
Apskričio
valdybą.
Iš
tų
kalbėti negalima, nes katali narių. Kun. Bumšas atsisakė kad pirmiausią darbą pasis mus praeito susirinkimo pro
Vaičkų. Lietuvių teatro tvė
pažymi, kad Kongreso laike
nominuotųjų
asmenų
tarpo
bus
kams reikėtų pasitarti.
įeiti į komisiją, kol Katalikų tatyti sau p. Vaičkaus Dra tokolą, užbaigti Kardinolo su žymus įvykis buvo, had De
rėją, nutarė jo rengiamus spe
renkama
valdyba.
Pasiūlė jis tad kad išrinkti Federacija
jo nedeleguos. mos teatrui prirengti kelią, tiktuvių reikalai tokiu būdu, troito Vyskupas, dalyvauda
ktaklius ir jo Studijos suma
organizacinę meno organiza Baisiai pikta laisvamaniams nes jis pirmasis atvažiuoja į kad deficitą padengti nutarta
Kadangi nutarta metinį Ap nymą remti.
mas pamaldose, pasakė pamo
cijos įstatų komisiją iš dvie darosi ir siūlo Valančius iš Chicago, tapo nutylėtas.
iš kasos, Kunigų Vienybės ar/- kslą, kuris liudija jog Kata- skričio susirinkimą šaukti pla
Kun. F. Kemešio išleistuvių
jų žmonių, vieno katalikų Fe mesti kun. BiuiKŠą iš įstatų ko
P. Bračuhuį supykus, kad skričio ir pavienių parapijų tiku Lietuvių visnomenis dar- tesnį ir organizuotą, panašiai, Federacijos suteiktą dovaną
deracijos siunčiamo ir vieno misijos .Bet pasirodo, kad j - susirinkimas per ilgai užsitę tais reikalais nebevarginant.
bas gali tikėtis rimtos pagel- kaip kad buvo
šaukiamas užgyrus, sutarta, kad Apskri
kurį šis susirinkimas panorės statų komisija yra visai kas sė," susirinkimas, žinoma be Tiktai
iš Bridgeporto
ir bos iš Katalikų Vyskupų A- Cliicagos Katalikų
Seimas tis prisidės prie jos išlaidų su
išsirinkti, arba priešingosios kita, o sių metų komisija yra maldos, tapo uždarytas.
Brigliton Parko kolonijų pri merikoje. Centro Valdyba, ir prieš du metų, tad metiniam $25.00.
'
<į
katalikams sroves panorėtų visai kas kita. Be to paaiški
Naujam sutvėrimui, komite-' klausančius pinigus už ženkle visa Federacija šiais metais tu Chicagos Katalikų Seimui ren
Nutarta apmokėti delegatų
tui,
kttris
turės
visus
metus
nama p. Valančiui, kad Fede
pasiųsti.
lius iškolektuoti.
rės pasirūpinti susiartinimu gti išrinkta komisija iš trijų, į Kongresą keliones išlaidas,
Labai tas nepatiko laisva racija nekviesta, ir dabar ne veikti, vardo nebesuspeta duo Kongreso delegatų raportas.
p. L*. Krekščiuno, p. B. Nenar- viso $96.00.
su Amerikos Episkopatu.
manių šulams. Kaityta labai kviečiama, nėra kun. Bumšo ti.
P . M. Bagdonas pfanefca:
Susirinkimas užbaigtas 11
Kun. B. Bumšas papildyda tonio ir kun. Dr. K. Rėklai
L
damg, kad Federacijos vardo Įgaliojusi duotį savo sutikimą. Ką mes daaysime?
Nutarimų Kongreso pada mas pi?ar*ešfmus smulkmeno čio, kurie Ceritro Sekretoriui vai. valkre, kun. F. Kudirkai
nereikia, kad organizuotų ka Nusiramina Valančius.
Kadangi organizuotų katali- rytų Visų atpasakoti smulk>
mis i§ Kongreso įvykių, tuo- ir Vyčių pirmininkui prigelb-1 atkalbėjus nmkU*.
talikų nereikia, kad čia tik
Kina rinkimai. Nutarta rin- kų laisvaihainai aiškiai bijo. meniškai nėra galkrta, nes jų
T» . x„ T . . . , , ,
jaus pasiūlo praktiškus nuta .stant,
n Jjau dabar ims tuom da-1
.
.
,.
Prierašas:
Lietuvių Balsuoasmenys susirinkę. Bet pareiš Icti iš 7 asnienų Vykdomasis
Kadangi jie mūsų nekviečia padaryta labai daug. Visi nu
rimus, pritaikintus prie Kon lykų rūpintis.
, • T
.- , .
. ,
kus kun. Bumšui, kad organi komitetas. Išrinkti keturi lai- ir neEviesdami mėgina visgi tarimai bus paskelbti Centro
Ateinančiame Apskričio su tojų Lygos susirinkimas Į vyks
greso nutarimų.
netrukus
Dievo Apveizdos
zuotoji katalikų visuomene į svamaniai: Dr. Drangelis, M., daryti c'bendrą darbą 0 ' trau- Valdybos spaudoje ir j u o s rei
sirinkime
komisija
turės
jau
P . ^L. Krekščiunas patvirti
par. svetainėje.
jokį bendrą su nekatalikais Krukonis, adv. BračuKs ir kdami pavienius katalikus.
kės vykinti. Kongresas nebu na priduotųjų rapbrtų teisin išduot i. raportą. I Sutrinkimo diena bus pas
darbą neis kitaip, kaip tik or p. Grasiunas. ieškoma daugiau
Kadangi toks pavienių ka vo per skaitlingas (delegatę
4*
v
gumą.
ir strmaary- kelbta spaudoje. Prašome tSVi : KOrespotickncijos
ganizuotai, nutarta rinkti įs narių ir jokiu būdu nesuran talikų tempimas } savo laisva* buvo įiš 50),
patyrusių,
ir
bet visiveikėjų
delegatai
r'r
t
• Į j , - 1 ' I .
'
• -'• . ••
Ąp8WKCl6
tatų komisiją ir išrinkti: kun. dama. Visi atsisako.
manišką " b u n č i ų " y r a iri^gi-1 inteligentų. Atstovų a t g i j o
iš ii011- * Prausta, '!&<* "ifeivo" pikEeport.
Bumšas visais balsais prieš
Kviečiamas kun. Bumšas ga minas mūsų organizuotas p a - ' i š visos Amerikos kraStrj.
Pobli&hed Daily Except Sundays
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ADVOKATAI

susi©rgani«TOti;
|riasi
\rja KU». r-. xmm«i«tw.
, daug žmonių.
„ "^ .
i*««A į; basket
K«*w: ball
hn-Il komanda.
kvifatiBttfrl. I da
rln
«iT«i«irirflniZT»tli tuomet
tuomet i
metę tftpo atnaujinta, sako
|f Y p WAITCHES
Mano draugas sako čionai Sako nepasiduos svetttntrtu- "įook otit boys". ^
kad gana gražiai kainavo, bet
ĮĮtoMid Lauksime nauja, bai
L a w y er
dabar yta graži bažnyčia kur taip žmončs Vieną nedėlia ei.
LIETUVIS ADVOKATAS
L
, _ lygintis
_„ 0
__ kitųĮ% fla į bažnyčią, o penkis namie dymų!
e
Susirinkimai įvyksta kas Įgalima
jau
su
• Dieo.: D. B14—-516—127 H. Dcarj k o n St. TeL Randolpti H 8 t ^Otaft
kolonijų. Man būnant bažny- s6di, sako kaip tčvai taip ir Naujos permainos šv.
i Vlkteralt
10717 faMUaaa Are.
pirmas trečiadienis vakare pas
Kazimiero parap.
Td. PaUmati tS71
čioj ant sumos, žmonių bu-'vaikai, išskiriant choristus,
r*
' pilietį Lukšte 1500 So. 49 Av.
Vargoninkas Visminas ap
vo
pilna
bažnyčia.
Klausiu,
f
kurie
sako
eina
kcržną
nedewi*.
„Aivf;*«»i Amsterdamą
ATTxs^vdamaLl|t Petkaikt
drabužius,
At
P&ttcmkt niauju*
naujus drabužius,
c
Lietnvrfj Naimj Savininkų j r ^5 g t
leido galutinai.
^nuB giutUAts j . aTel.
n e š k i t p a g mU8 ^
Deerborn 4766
VT^i^.i--i.iK „ , f l l tefl
f x i m l l I r ^e^irotus tad melr atnaujleime.
i.— l,«&U*
Sąjunga 3 cf. rūgs. iftSn. tarėjo
Koresp. K. D. savo draugo ar čia yra t t o lift tai yra gaila, rodos, ge- 1 • ,
JOSEPH C. S0B0L
Uetuviai^avau atsakymą kad-ras katalikas turi kožną ne- nuvyko M J W ^
* » * £ Patyrę 20 metą šitame darbe
L t Ė T t V I S ADVOKATAS
paprastą
savo susirinkimą.
Suite 1518 Ashland Bk>< k Bldg.
ue Daug buvo svetimtaučių. | dėlią išklausai šv. Mišių. O ti vargoninko vietą• ^ u v r a i
t55 K. Clark S t Chicago, III.
Aptarta bėgamieji reikalai.
ne. ±/«ug uu u
H
. v r a n u o d 5 m ė Tai Ikatalikai neteko žymaus asResidencija
Komisijos, kurios buvo seniau
2S41 IV. 29 Pi.
'tel. Canal SS9»
Per sumą cboras puikiai gie- jeigu ne tai yra nuoaeme. ±ai
*:^h. JiannmU
da ir
• matyt,
I? * ' kad
• " ten
* yra gra taip yra mūsų parapijoj kur mens-veikejo. Šiomis dienom^
išrinktos įvairiems reikalams,
aš priklausau.
Iv^skuptas
kun. pagel
M. F.
Aš kaipo svečias tai nors ži pajėga.
paliktos veikti toliaus.
Daumantą paskyrė
už vikarą,
Graži svetainė Ir Vyčdai.
Buvo paduotas skundas ant kelis žodelius pabrčšiu apie Peiktina.
bSti kun. J. Židanavičiui kle
Nashuiečius
dabar
reikia
pa
Naslraiečms.
Man
teko
čioADVOKATAS
keletos savininkų, kad nepai
bonui, Vietines didelei £a*aPo sumos kunigui pasida
so švarumo. Daugiausia tie, Įnais viešėti keletą dienų bet rė" lyg neramu, niat svetim girti kad gražią svetainę pa pijos, kuri skaitoma apie 300
daug gero ir blogo teko pa taučiai pradėjo eiti iš bažny sistatė prie bažnyčios kur bus lar mažiau šemiyira. Kun.
7 flmrth Dearbom Street
kurie nepriklauso Sąjungos.
ROOM 16S8 TRIBCME BLDG.
Nutarta kreiptis į sveikator tirti. Kas yra gera tai pa- čios, bet tas dar man nebu del šokių, kurių jaunimas yra)
Telefonas Bandolph 82(11
v
a s
r
e
i
k
a
l
i
n
g
i
Cia
daugiausia
sa
&f"į~
*
"
*
f
^
girsiu
o
kas
yra
Moga
tai
pa
j Į Namus Neifiurint Kur Gyventum
departamentą, nes kitokios
vo nuostabu, bet paskui dar
Vakarais: 2151 West 22 St.
Valoin visokios rųšies vynj ir
pa
idarbavo
klebonas
*u
•
»
«
*&*}?**
•
*
»
*
!
1
k
0
S
ĮpJBicfoiiaB Oanal M «7
išeities nėra. Kaip tai butų peiksiu.
motery sjkrybėleff
nustebau
nusteoau kad
Kau po
pu nlietuviškos
eiuvi^oj
f rvaraononais Jaunimas Y o r k o Valstijos programon.
gražu ir naudinga patiems Bendros pastabos.
Padarom darbą greitai,
Evangelijos kaip tik kunigas g ^ J ^
yra'susispietę l i e t u v i ų kalbos ^ y s p e d ą S. W. B A N E S
Pigiai, gerai
tvarkytį reikalus. O tas įvyks,
Nashua yra gražus vaka- perskaitė vėl prasidėjo marA D V O * A T A 8
prie parapijos choro ir. Vyčiu *# » O. ž.danav, rute, *a U.
S.
CLEANERS
AND
7
7 t W. Mouroe Street
jeigu visi prigulės prie N. S.|rų miestelis tarpe gražių kal- maliene; pradėjo eiti seni,
«,
,
v v. rjUSį Lietuvor 'Saules KUIRoom
§04 — Tel. Kandolph 2900
DYERS
Ubt
Stt\jungos. Mokestis nėia di nų, per miestelį eina graži u jauni, net ir mažiukai vai 20 kuopos. Sako kuopa Vyciųl«sus.
VaL.
Nuo
9 ryto iki 5 po pietą
Vki
džiaugiasi
* « wLietuviai
j
^x0 „«: tfG ;
Savininkas
per
vajų,
prirašė
prie
Vyčių
w
Vakarais 8203 So. Halsted Str.
..
.
w. L»^*£s
VLai T.iAt.nvmi
d ž i a umoks
eiaSJ
delis, tik 25c. metams. Tad pe\ Prie upės yra audimo dir- kučiai. Kur jau buvo man nesu klebonu,
kad Šiemet
Btlef, Vardą 1018
J apie 60 narių. Užtai NashuieChicago.
[btuves,
kurių
pora
yra
gana
kodei nepriguleti ?
gražus įspūdis, kad jau per
las vietinėj mokykloj taip pat
t
čiai
gavo
dovaną
$15
iš
Cen
= * dideles, kur po kelis tukstan, , ...- , .
„
Į ir visas katalikų judėjimas 2210 W. 22-nd Street
» *. « *
,. » ™pamokslą tik keletas žmonių tro.
Chicago, 111
buvo iž kelių šimtų. Išėjęs iš
pididėjo.
•"mjcius
darbmmkų
dirba.
Mies.
.
,
m
,
v..
Pagirtinas
tas
jaunimas
ku
Telefonas
RooJcvelt
1«S9
v
v
T
Dr. Chįropractor ir
1Vrt
bažnyčios
klausiu
savo
drau
Mokykla
n'aujai
iš
remon
Akušerka
I' .
•,/*,
. ™
™ lcphn &imtn. Iseies iš ris priguli prie Vyčių ir cho
A D T O I A T A 8
ANIELĖ KAUSHILLAS
go
ar
čia visada taip yra, sa
tuota, pamaliovOta gražiomis
te lis yra nedidelis, gyventojų
Metropolitan State Banko l a m e
yra prancūzų, o paskui po ko, beveik taip. Yra gaila ro, bet* man sako kad dar ne spalvomis. Tai nuopelnas uo
Gydau be vaistų Ir be operacijų,
yra apie 50,000, daugiausia
2201 W. 22nd St.
Tel. Ganai M M
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
visus. Kiti dar ant kampų val
biskį
lietuvių,
grekų
ir
lenkų
kų.
Kurie sergate kreipkitės, o
i ashuiečių kad dar yra toli
laus klebono kun. Židanavi-Į
kiojasi
ir
naktimis
daužosi
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.
suvis saujelė. Katalikiškų ba nuo civilizacijos, pasirodo kad
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Telef. Central 4411
automobiliuose; tai čia yra pa čiaus.
žnyčių rodos yra tik šešios;
Tel. Yards 4051
3252 So. Halsted St.
veiktrnas darbas, butų gerai Prieš pradedant mokyklą,
žmonių yra didžiūnui katali
20 metę Prityrimo
kad tėveliai ir motinėles gera mokylčlos kambariai tapo graADVOKATAS
kai.
Lietuvių
sakoma
kad
yra
/*
ži'ai
išvalyti.
Šį
darbą
iš'pasi
Akiniu pritaikymo meno
127
N.
Dearborn Street
PRANEŠIMAS SERGAN
viržų paimtų tokiems pone
apie
pora
tūkstančių,
apie
600
Valand.:
nuo
6 iki 8:30
TIEMS.
šventimo atliko šios moterys
AĖ dabar turiu aukščiau
Nedėliomis
9
iki
12
liams
kuris
taip
elgiasi,
ned
Mes gydome pasekmingai šeimvnn. Lietirvi'ai dirba dauResid.: 3823 So. Halsted Str.
ir merginos: p. K. Ihidienė, sios rūšies, naujausios ma
dabar dar yra laikas, o ne
įvairias ligas be vaistų, vi
dos žieminių ir rudeninių
Telef. Boulevard 1810
[giausia
prie
audinio
h*
čeveO.
Marozienė,
M.
BaltruškieChicago.
sais naujausiais pasaulije
materijų.
tada kada pabėgs su kokhi
• i i
ir
m
rvku siuvinio. Čia ir niotervs
žinomais gydymo budais.
J. Uškuraitienė, LibeViefn#,
Darau Ant Orderio
čiutabakiu. Sako čia yra mer
Atsilankykite i
lv«riai su vvrais dirba fabrinė,.
Jackiene,
V.
Vainauskie
I Siutus ir Overkotus del
HELEN BELMEN JERRY
TRAIHIS HEALTH
gaičių ir vaikinų koki khu,
kose.
ne, O. Sidaravičhite, O. Žida• LIETUVĖ ADVOKATĖ
IHSTITUTE
vyru.
bai,
kuriuose
daugiausia
susimi
4454 South AVestera Ave.
I Bažnyčia.
V 3327 S. Halsted Street
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
navičiute, J. Pagirskis, A.
I
Telefonas Lafayette 4089
rinkę tik blevyzguoja ir kei
^
(Ant Antrn Lubn)
Akių Ligas
Lietuviai turi gražia muriŠlaveikis,
O.
Putvinskaite,
O.
Valandos:
Nuo 7 Ud 0 vakarais,
Ar
Jums
skauda
galvą
f
VaL: Nuo 9 ryto iki 12 pie
20 metų ant šito darbo.
kia. Butų gerai kad tėveliai
in^
bažnyčią,
kurioj
klebonauNuo
2
Iki
6 Subatom po piet.
Ar
jūsų
akys
ašaroja?
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.
Žilinskaitė ir M. Mariuziute. Meldžiu Lietuvių atsilanky i.
Ar yra uždegtos?
ten neleistų o siųstų prie VyDegina ar nieSti?
Garbė joms, kad padirbėjo kite busite gražiai užganeįčių
ir
choro.
Aš
manau
kad
Ar
skaitant
akys
greit
pavarg
I Telef. Haymarket 1105
A I:
Bažnyčios ir visuomenes nau l dinti.
sta?
'Xashuiečiai susipras, o savo
Ar kvaišta galva T
dai. Tai tiek tuom tarpu. Am- Kainos Visiems Prieinamos
jaunimą atims iš tų prarsmirAr matote kaip Ii plukančlus
Telefonas Bonlerard t t 3 »
Taipgi taisau, valau it' M
A D V O K A T A S
taškus
idusių kliubų.
prosinu.
Ar atmintis po truputi mažėja T
1720 West Chicago Avenue
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

AMERIKOJE

L

w&ii

C I C E R O JE

iKtllETYltsaMrlNiaiSi g

N ASHUA, lt. H,

JOHN I. BAGDZIUNAS

W. G. N O (t A T

i

| C. V, C H E S N U L

J.MILKEVICZ

* [ ] , • - •

KASIMIR P. GUGIS

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

»

I

4.

L

Patyręs

DR. A. K. RUTKAUSKAS

|Dr,&ABrenza|

4442 So. Western Ave.

#

4608 SO. A S H I J A N D AVEKUE I
Chicago, 111.
Vai.: t ryto UU 12 piet: 1 p o
4 piet iki 3 po piet, 6:80 vak. Iki
t : 8 0 vak.

Telef. Lafayctte 4146

a Dr,

Tel. Boulevard 0537

Dr Marya
Dowiat-Sass
1707 W. 47-tn St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. Tak. HedeMomis mio
8 iki 2 vai. po pietų.

Telefonas Seeley 7439

Dr, t. M. Feinberg

t

-

2160

Dr. A.). KARALIUS'
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street
Chicago, 111.

>

A, Račkusj

Gydytojas, ChinirMs, Ob«tetrikaa ir Specijalistu
ElektroterapaB.
IŠIMA TONSILUS —
1)—B«

_^^

D—B*

peili* lt

.

M

itri: ^ - ,

I

Kahn

Į

Gydytojas ir GhirurgM
4 6 3 1 S . Ashland Ave.
Tel Yard* 0994
Valandoi;
J 2t
Nuo ia M 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
iNedėl. nuo 10 iki 12 piet
Vai. Boulevard M M

Dr. J. P. POŠKA
I

att&uui

8337 So. Morgan Street
Valandos: 9 — l t Ii ryto.
Vakarais nuo 7 iki t
CICERO OFISAS;
I M S Sonth 40-th Arenu*
Telef. Cicero 4*78
Valand.: 8—6:84 • . • . kaadien.
Utarninkai* Ir vėtnyčiomm ano S
iki 9 ral. rak.

i •«%U-i«—w'
"

,—
(akmrala tnllyj«)
ir akmenis llapumo puslAj* b« op«raclJo«. «u tam tlkromla mokillikomla prt«mon«mla t>«i T» I t a l ą
artaslema «afr«iloa tird*Jlm».
M
• rtoaklaa HpM pa—Irmingal. u* Jai
yra fafkaiaa darą ap«racljaa.

junkite tuos IttBūierlus, kolie da&tktjsy garsinasi die*
_

AKIŲ SPECIAIiI8TA8
1801 So. Ashland Ave.
Kampas 18 gatves
Ant trečio augšto virš Platte ap
tiek os, kambariai: l t , 15, 16 ir 17
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis uždaryta.
,

.

I

I

I

—

a r Ji

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

1411 So. 50 Ave. Cicero, HL
vaL
(Mlaaa atidarytas: kaadtaa D M 1
po plat u d t vaL yakara.
K*d*lIomla Ir a s r a d o a l i ofla
rytaa

*aL

Kišo Tel. Boulevard »6W
Rezld. Tel. Drevei t l t l

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų, Vyrišką
Valką IT visą chroniškų Ugų.

Kampas 31st Str.
Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned.
ir Šventadieniais 10—12 d.

UZIME1 LAUCIUS \ J.MILKEVICZ

Draugijos.'

Draugijų čia yra suko daug.
Daugiausia tai: progresuoja
chorai, Vyčiai, Susivienijimo
228 kuopa, Moterų Sąjunga,
šios organizacijos yra centralhiės, dar L. D. S. truputį ap
mirus tte»t sako jau pradSs tai
gaivintis. Taipgi mano drau
gus supažindinu mane su vletMiu vargonininku, kuris ma
tyt yra darbštus* ir visam
darbui yra prielankus o dau|g.musia Vyčiams ir chorams,
ka« ir b u v o l i n k s m a

Jeigu kenti galvos skaudėjtmą.
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau

(Jai kas ir painanyjs kad
Amsterdamo Lietuviai Katali
,
esa misnudę, kadatngi la3333 South Halsted Street ! >kai
bai retai teberašoma Laikraščiuosna. Priešingai čia .randaLIETUVYS AKIŲ SPECIALISTAS |.si tiek daug* veikimo, jadėjiPalengvins visų
akių
tempimą mo, kad viską sunku ir nura
kas yra priežas- šyti ant popleros. Turbūt* ko
timl skaudėjimo
galvos, svaigulio, aptemimo, nervo- respondentai dabartiniu laiku
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 12

JOHN KUCHINSKAS

>+mimmmm»*

J. K A K T Y S

LIETUVIS ADVOKATAS
2231 W. 22-nd St. arti Lea\1tt St.
Telefonas Canal 2652
Valandos: 9 ryto iki 9 vakaro. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 t. iki 6
v. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaus lengvomis ifilygomia

PIRMOS KLIASOS LIETUVYS KRIAUČIUS
Turkr už garbė praneStt vtlsuomeUėt ypaC savo tautiečiams Lie
tuviams kad aš padidinau stocka
savo kriaučiSkai ištaigai, ir da
bar turiu didžiausia pasirinkimą
rudeninių ir Žieminių materijų.
Uarau

girdyti.

AMSTERDAM, N. Y.

MĖfrrJVY^ SIUVĖJAS
• 7 0 Iffest 18-th Street
Chh ago. III.
Telef. Canal 0884

Liettsnrys Siuvėjas

Ant

L'lsakymo

Visokiu

SIUTAI IR 0VERK0TA1

Madu
{vairią Materijų
žieminių ir Rudeninių

Svečias.

Turėk švarias, Sveikas akis

Rjfais nuo 0 iki 12. L (aminko ir
Ket vergo vakarais Naujienų
Ofise.
1732 South Halsted Street

VISOKtŲ STAFLŲ

Kreipkitės Pas Mane
Su Savo Siuvimo Reikalais Busite,
Pateniiyti
!
Taipgi
Taisau, Valau ir Prosinu

M

3305 Soutli Auburn Ave.
Chicago. Ui.
gni

it

nriiii

i •

TeL Bandolph 1034 VaL nuot-fi
VAKARAIS:
8301 a Halsted st. TeL Bivd. t 7 7 I
T. T apart Panedėlio tr
Pėtnyčioe

J. B A K T Y S
3249 So. Halsted St.

i

Į

-\

Chicago, IU.
•44B

t W. RUTKAUSKAS
AD V O K A T A S

• •• f i •• i i " < i

ui i i 1 1

CICERO TAILORING COMPANY

I

M t t t | Li»rtJviAi sfūVĖJUi
=
Pranešimas Visiems tiėtuviams
Užlaikome didžiausia linija įvafrių rudeni
nių ir žieminių materijų.
Siuvam Ant Užsakymo
kratus ir Overkotus naujausios mados
Mūsų Darbas Visados Aftgšfoš Rųšies
S
Kieipkites pas mus del ^ero patarnavimo
Padarome darbą gerai ir pigiai
Savininkai

kyta suslrrrtkim&s savo puošAioį svetainėj. Nutarta daryti
į s t a n g a s , kad patraukus vi
sus kafaMku^ po savb vėlia
vą. Duofe j^ieve!

2-nd Floor
Cicero, Bl. S
iiinnimHimiiiniHmmiHiniHmiilmttniHg

4729 S. Ashland Ave.

[TeL Canal 025T Vak. Canal 2118

DR. P. L ZALATORIS
Lietuvis Gydytojai Ir
Chirurgas
1821 Sa Halsted Str.
[Vaaadoa: l f iki 11 ryta; 1 Iki •
po pietų; • iki •
• <•

••

Dt. M. aiLvrns
Dentistae
Perkalė «l%o otiaą G fcriafcian
Pnrk po DUJU.
0 S 5 80, Halsted Streel

VJfcai.
Lietuvių Dentistas patar
naus geriau
Traukimas
dantų be skausmo.
Bridge ĮafUiadt aukso. Su
tmsų
pteltom g a l i n u valgytf
kie^itfnsi^
mlistą. Garantuojame visą savo dar
bą, ir žema^r mtuso kainob. Sergėkite
savo dantis, kad nekenktų jūsų svei
katai.
1545 West 47-th Street
Netoli aabiaod Ave,
įjf

KULPMSKAS

29 South La Salle Street
Kambarla KM
Telefonas Centrai 63»0

Vakarais 3223 S. Halsted St.
Telefonas Yards 4681

iTek

Oentral ftOO

A. K.

IISTASULANI

•!•

GHAS. K. V U O S A I T I S

i

A D V O K A T A S
Vidurmiestyje Ofisas:
Room 911 Chicago Temple Bldg-

i1 W. Washington St.

ICICE^tO Ofisas: Panedėlio
h » 1 4 & Cioero Av. TeL Olceto
>GEPORT OMaas: Kitais
8. Halsted' 8 t TeL BouL

rak.]
50M|
vak.
071?Į

PA1?YB«» LIBTŪVItt tftAūCItS

' ' «j'" "

1/ t y č i a i ir^i nepafeiduodfe kii6im organftadjbilttf.
Laiko
laarvo 8u«riBkimu€, gyvais dis-

m • am • a*i
Oflaaa EMdmieatyJt

L».nmiiifiiiimiiiHiNfiiiHiiiifiiiniiiiiiiiiHiiHiinHiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiiiiii"

DR. CHARLES SEGALl

1

ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001

| Padarome ant užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi,
t Vatom, Prosmank ir Tateom

LAUCIUS

DR. 0. VAITUSH, 0. D.

A, A, O L I S

tumą, skaudančius į ir užsidegusiu* i
v•
karščiu akių kreivo* akys katerak- r e n k a s a u K i e d Ž i a g O S O V e l t ^ U
to, nejniegio; netikras akis Įdedami pradės
-tmlbdyti
J
..
•
-,
Amsterdat.ua
Daroms egzaminas elektra parodau- <
Perkeli savo ofisą po numeriu I tis mažiausias klaidas. Akiniai pri darbuotę.
taikomi teisngal, toli ir arti matan
tiems pagelbsta. Sergėkite savo re Federacija.
gėjimo ir vaikus einančius mokyk
Lietuvių Katalikų Federa
lon. Valandos: nuo 10 iki S vakaro
BPECIJALISTAS
Nedėliomis nuo 10 iki 12.
cija Amsterdame kas menėsis
Džkrnj, Moterų Ir Vyrą Ligų
1545 W. 4? St. ir Ashland Av. laiko srisirinkimus, tikslu ap
VaL:
ryto nuo 10—11 nuo 2—4
po pietų: nuo
7—i.«9
vakare
karti bėgančius katalikų rei
Nedėliomis: 10 Iki 12.
telefonas Midwar 28SO
kalus. Tat ir šiuo'kartu lai

Telef. Boulevard 3551

raity "Drauge",

DR. JAN J. SMETANA

-

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

GYDYTOJAS

Ar akys opios Šviesai 7
Ar jaučiate kaip Ir smiltis akysel
Ar yra balta dėmė ant TOkųT
Ar turit katarakta?
Ar turi žvairas akis T

ofia*:

Gydo specialiai -visokias Tyri} ir
moterą lytiškas ligaąr
2401 Madison Street
Kamp. W e s t e m Ave, — Chicago
Valandos: 2 — i po pietų 7—9 vak.
Boulevard

p . JURGELIONIS

kaina.

ir

iriin vifn'ifii

kttsuaja. Nutarta lakyti fšvaValome,
&k8to'mt$ «e1er«adiefry l l r u g s .
[i*wr vy\ri&mw vajtte ntririų
2^37 So. Leavitt St.
skaitliui padidinti. Mergaitės

Tel. Roosevelt 8982

tam profesiona

m

lus, biauerius kurie

Chicago. į!««« dienrašti

a

Dra i
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S
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PARDAVIMUI NAMAI

N. N., 0 . Maženieuė, 0 . Me- Sąjungiėtes rengiasi prie jos malonėkite prisiųsti atsto
žlaiskiene, D. Gasparkiene, M. vakaro su vaidinimu. Veika- vus, nes turime .daug svarbių
Dobrovolskiene, L. Gricaitė, lo dar nežinau. Galime pasi- reikalų apsvarstyti.
Valdyba.
J. Sakavičius, M. Masihunai- didžiuoti turėdamos kuopoje
tė, K. Cibulskienė, U. Vai- ir atistinių jėgų, kaip tai p- " PAIEŠKAI! Stanislovą Pelecko pa
čiekauskienė, M. Kaminskas, nią Čepulienę, C. Vasilauskai- einančio Ramygalos parapijos, Bart- 5 kambariu mūrinis bungaCRSUROMSJCJŠulB
lainių vienkemio. Amerikoje gyvena
low
furnaee
šiluma
30
pėdų
POUCMONAI PLĖŠIKAI, apsileiskite pareigose. Tuose Z. Dobrovolskis, Feravičienė, tę, p-lės L. Tirunaitę, E. Bruk jau 23 metai. Girdėjome gyvenęs
valstijoje.
Malonėkite lotas. Kaina
$7,250. Cash
itAC
skyriuose, kur nares dar nėra Aitutienė, Jesnauskienė, A. tenaątę ir kitos. Suradusios Pensilvanijos
pačiam ar kas apie ji žino mums
5S
$2,300.
pranešti,
nes
tai
labai
svarbus
rei
Saliuninkas V, Jagiela, 26- sumokėję $1.00 "extra" mo- Liinkienė, K Vaičulienė, P. tinkama veikalą žada išmok kalas — žemės reikalas. Atsišaukite:
Perkam, parduodam ir
JUOZAS KtJNEVtčIA
49 \Yest 47 st., tflfc dieną nu kesnies kertiniam koplyčios Jereckas, K). Gaselionis, J. ti pačios. Manau, jos puikiau
12 flatų namas 2 storai 4 main6m namus, farmas taip
2819 W. 38 St.
Chicago, IU.
ir visokius biznius.
ėjo Nevr City policijos sto- akmeniui, skyrių valdybos pri Sakaiickas, C. Gricas, J. Gas- pasirodys.
karam garadžius štimu šildo gi Darbą
atliekam greitai,
tin ir pranešė, kad du polio- valo susirinkimuose iš narių parka, J. Simonavičius, O.
ma. Kaina $65,000. Cash $15,- pi#iai ir gerai.
Seimo raportas.
000. Raudos neša $11,000.
monu uniformose ir .vienas ci išrinkti. Taipgi reguliarius Budrikiene, E. Juozaitienė, O. P-nia Marijona Paukštienė
Kreipkitės:
PARDAVIMUI
FORNIČIAI
viliuose drabužiuose jį apip narių mokesnius ir kiek sky Kačinskienė, I. Norbutas, St. trumpai ir aiškiai raportavo Parsiduoda 3 kambarių rakandai50 pėdų kampinis lotas ?352 So. Halsted Str.
lėšę ant kampo 47-os gat. ir rius surengė vakarų, vajų ir Jereckas, I. Kakasius, Ig. Je-iš Moterų Sąj. X Seimo. Sa forničiai. Kas nusipirks šios rakan
dus, tas galės gauti renduoti ir fla- Marquette Manor tiktai $2,Tel. Boulevard 9641
šiaip pramogų iš visko pilną sinskis, M. Jereckienė, A. Gu- kė, seimas buvo pavyzdin ta.
Ashland ave.
Parsiduoda nebrangiai. Savinin
ką galite matyti kas dieną nuo 6 000.
Stoties kapitonas sukvietė ir detalų raportų (aiškiai su- dleikiutė, X. N., E. Norbutie- gas, tva vcis. Daug naudingu vai.
vakare iki 9 vai. Nedaliomis
galite
matytis nuo 12 vai. iki vė
stoty esančius poiicmonus i r ™ * * * ) Seimui reikia pri- nė, P. Aleknavičiene, R. Po-dalykų nutarta del organiza
ĮBUK G U D R U S !
lumui.
\
'duot.
vilauskienė,
B.
Kopūstienė,
Ci
I. BARTKUS
Jagielai leido indentifikuoti.
cija gerovės.
Pasinaudok proga kol dari
4216
S.
Maplewood
Ave.
S
Floras
jyra laiko išsirinkti gerą
nors vienų.
\ A. R. D. skyrių valdybos bulskienė, A. Stakienė, P. K ir
3135 West 63rd Street
Del bazaro.
[vietą del gyvenimo arti
i v a l SSeime
ei
dalyvauti, raiptaip- šiutė, A. Vaiciekauskas, Pr.
Jagiela identifikavo vieną P r tvalo
°
™
dalyvauti,
,'Marquette Park ir šv. Ka
Saj-tės, matomai, pamylėjo
Tel. Prospect 8612
policmona, gi šis paskui išda- & a P a r t valdybos, nuo kiek- Kirais, Danikauskienė, St.
zimiero Vienuoline
patarle, "better Jate than nev i e n o s 1 0 nari
Chicago,
UI.
KAS; KĄ NORI
vė kitų. Abudu suspenduota j
« skyriuje ga Staškunas;
verM, pirm. bazaro nesusku Oiceroj ant pardavimo grosernė ir
Pirkti hama, parduotiJ
lima siųsti vienų delegatę Sei- Po $2.00: B. Jenuseviėienė,
tainyti ar budavoti
bo išrinkti darbininku], tai taip visokių daiktų, fttoras randasi
ir uždaryta narvan.
NEPRIPRASTAS PASIŪLYMAS.
A.
Rokas,
J.
Povilauskas,
L.
Kreipkitės pas
geriausioj vietoj prieš lietuviška mo
man, pav. skyrius turintis 50
Didelė
6 kambariu
rezidencija,
išrinko
dabar.
Sekančios
apsi
Policija
darbuojasi
susekti
kykla, ir tirštai lietuvių apgyventa
•
užsimokėjusių narių, turi tei 'usevicius, Gaselionienė, Pet ėmė. O. Kucinskienė, E. Druk vieta, Cleeroj gražiausi vieta norin naujas nemontlins beismentas ir kiti
pagerinimai — kampinis lotas. Par
trečią plėšiką.
čiam isigyt biznelį oras gražus ir
sės siųsti 5 delegatės ir t. p. rauskienė, Šliogerienė, Zajau- tenaitė, O. Bajorinienė, P. sveikas
siduoda tuojaus iš priežasties mir
gyventi parduosiu pigiai iš
Z. S.MlCHEVICLJkCO
Nuo Jagielos jie atėmė f)0
ties. Kaina $7,500 išly&omis.
Taipgi skyriaus valdyba pri kauskiaus, O. Gaidaitė, J. Bartkiene, J. Čepulienė. Pa priežasties ligos.
10501 S. State Street
1505 So. 40 Ct.
Cieero, IU.
dolerių.
Telef. Pullman 5454
valo Seime dalyvaut. Vos poŠiaulienė, O. Docielienė, M. girtina.
Apsaugam Insurinam viską
PARSIDUODA
bučernė
ir
ra savaičių beliko iki A. R. Mikšienė, Stakenienė, Rokie
Tel Prospect 4345
.
T-la.
grosernė labai geroje vietoje.
Apgyventa lietuviais ir biz
MERGAITĖ ŽUVO, MOTI- D - 5 S e i m u i ^ t a ^ į m e t a s J a u nė, Zaurienė;
nis gerai išdirbta. Parduoda
Po $1.00: Urbonienė, N. N.,
NA MIRŠTA.
y r i a m s rengtis Seiman.
T0WN OF LAKE.
pats savininkas.
Seiman kviečianti laiškai. Juozaitė, M. Kaminskas, GobAtsišaukite i
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
raitė,
Ališauskaitė,
P.
SkiminŠv.
Kazimiero
Seserys
paga*
'Draugą
"
Ofise,
NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
Ant kampo Lincoln ir ChiPanedėly, rugsėjo 15 d., 7:PAS
MUS.
TAS JUMS BUS
2334
So.
Oakley
Ave.
Ig. JesiuANT
NAUDOS.
cago ave. laukė gatvekario mino laiškų kviečiančių drau* tas, St. Sažinskaitė,
30 vai. vakare, įvyks labai K. A.
*
T<1. Blvd. 9641
gijas
Seiman
A.
R.
D.
Tie
laiš
}lrs. Caroline Chicka su 4
svarbus Federacijos 7 sky
nas;
A. K A I R I S
GROJIKLINIS PIANAS
kai tapo išdalinti skyrių val
metų savo dukrele.
Po 50c.: P. Labanauskaitė, riaus susirinkimas. Visos dr- i
Miirįmo ir bbdavojimo namu
dyboms, kad tos savo koloni
GENERALIS
9IZ9
Staiga užvažiavo ant abie
Kiškuniutė,
M.
Jesinskis.
joje išdalintų
draugijoms.
Su 102 rolėmis kabinetas ir suolelis,
jų automobilius. Mergaitė ant Valdybos A. R. D. skyrių ne
Gryno pelno vargonų pa
naujas kainavo $700. Turiu parduo
vietos užmušta, gi motina laikykite tų laiškų pas save, šventimo dienoje liko $1,214.ti
nes apleidžiu miesto.
Apsilankykite pas mane dnosu
j PA O K O S
gera patarimą.
taip sužeista, kad šiandie mir bet paskleiskite po draugijas. 63.
Pilietvstes
AAnglų
n d u Kai
Kalbos
3324 N. Marshfield Avenue
800 i*. 351b SI. ChiCJBO
3352 So. Halsted Street
Dailraaystės
Lietuvių
Kalbom
Chicago,
IU.
Už
visas
aukas
tegul
Vieš
šta ligoninėje.
Arti School Street
Tel. BoulcYard 0611 ir 0774
Taipgi skyriai privalo kodauGramatikos
Aritmetikos
Home
PADAROM PIRKIMO IR PARKlauskite Mr. It ei- piano
i
Važiavę automobiliu keli giausiai prikalbinti amžinų pats šimteriopai Jums Ger Knygvedvstės
Retorikos
3356 Lowe Avenue
DAVIMO RASTUS.
biamieji
užmoka!
IJtcraturos
..'asekraingai
siunčiam pinigus ir
vyrai pabėgo.
Stenografijos
narių A. R. D. t. y. asmenų,
9
Parduodam
Laivakortes. •
Tel. < anai 2655
FtimalogiJos
Cbicagoje taip dažnai pasi kurios ar kurie galėtų sumo- Tariam širdingiausia pade- Mašinėle Rašymo
C J. PANSIRNA
Oratorystės
Prekybos Teisiu
Fotografas
taiko.
ket $100. Ten kur skyrių val Aušros Vartų parapijos
I/Ogikos
PAJTSniNA .STUDIO
Laišku Rašymo
1001 S. Halsted St.,
Chieago.
Ekonomijos
S. Vai. Istorijos
dybos nesnaudžia, tokiu naTolumas nedaro skirtumo
Klebonas ir Komitetai.
Abelnos Istorijom
Fizikos
Saukiamas, važiuoja J visas
Pirm trijų savaičių pavog rių daugiausiai prikalbinami
^Talavojime, dekaruojame,
miesto dalia
Sociologijos
ii
kalsimuojame ir popieruotas sesėm Duncan automo Vienuolyno paramai.
REAL E S T A T E
MOKSLO L A I K A S :
NORTH S I D E .
.janie
namus.
Padarome
Nuo • iš ryto iki 4 po pietų, ir
bilius. Tf>mis dienomis polici Tad skyrių valdybos ir vi
darbą greitai ir pigiai.
LOANS
INSURANCE
nuo 7 iki 9:30 Vai. vakare.
GRABQRIAI:
ja pamatė juo važiuojančius sos narės A. R. D. rengkitės 5
Užlaikome maliavų, popieGeneral Contractor &
ru ir stiklu ir t. t.
plėšikus. Palikę automobilių >Seiman. Šis Seimas turi būti Šv. Mykolo parapijos «baza- Amerikos Lietuviu Mokykla
Builder
3149 SO HALSTED ST.
310« So. Halstcd St. Chleago, III
plėšikai pabėgo.
skaitlingas delegatėmis bei ras eina labai šauniai. Žmones
Pres. Ramancionis
Su tos rūšies reikalais
lankosi
skaitlingai
ir
kožnas
Chicago,
UI.
Tel.
Yards
7282
delegatais, svarbus nutarimais
IJotiivLs
Graborius
4
kreipkitės pas mane. Pa
atsilankęs
savo
'liuke"
atsi
2314 W. 23-rri Placc
Apsaugos diena" Chica- ir turtingas Vienuolyno rėmė
tarnavimas mandagiausis.
Chhago, 111.
Ąrmltnge 6193
ima.
O
daiktu
yra
geriausių
ir
goj, onot pranešimų, pavykus jų dovanomis. Prisirengkime
5710 S. Kedzie Avenue
Patarnauja laido
puikiausių.
Net
ir
iš
Ciceros
I
tuvėse kuopiffiausia.
geriau, negu buvo manoma. prie šios 5 A. R. D. Seimo rū
Chicago, IU.
Reikale meldžiu at
miestelio
buvo
atsilankę
į
pestingai!
Residenoijos TeL .
Ofiso Te!.
sišaukti,
o
mano
North
Sidieeių
bazara,
norė
darbu
.busite
užga
Tonus dienomis Chicagon
Prospect 5101
Prospect 5778 i
Centro Valdyba.
nėdinti.
dami "linkės'' laimėti. ToGeneral Roofbi? Contraotor
atskrinda S. V. amijos lakū
3
Tel. (anai 1271
Visi stogai egza minuojami
ir
liaus gavom žinoti, kad spa
2199
nai.
•J aprokavimai duodami veltui.
AUŠROS VARTŲ PARAPI lio mėnesio pradžioje parJOS VARGONŲ KŪMŲ
vyks gerb. klebonas kun. A. *N<«tsl<)ekit «nt riebaluoti) "mot^iij, i t 1487 So. 49 Ave. Tel. Cicero 8276 r\
KA UNO
Prohibieiniai agentai Forest
kuomet juma kutinai reikalincaa liniIR AUKOTOJŲ.
Baltutis, kurio parapijonai
mentai 1
^t^Ė9k^
CHAS. SYREVVICZ
Parke atliko "reidus.'' Daug
Lietuvis Graborios
Sąrašas;
jau laukia pargrjštant.Ligalai
PatOfiae.
\rtg. S. V.
Laidotuvių kai
\
degtinės rasta.
nos kiekvienam
kinis klebonas gerb. kun. B.
I
prieinamos.
vtoometbutopag-elbinicaryAJole- Tiayra
Rugpiučio 31 d. 1924 m.
l'rba praeita sekmadienį baž
puikiauaia ir !abUu»iai patikėtinas lini- >
Pirmos Klesos
M e s taisome, senus ir dengriame
nupirkti. i,,
mentaa, kokj tik j>inirai gali' nupirkti,
R. O^eilly/21 metų inteli $55 Kun. F. Kudirka;
Masinos
n
a
u j u s s t o g u s visokios n j š i e s .
N'Sra tikrasis, jei neturi INKARO
iRO vaia- *
'
nyčioje viesims pranešė, kad
baZeDklicv
Private
AmbuMILSŲ trokai va2Hioja j visas da
gentė mergina, norėjo nušau- J. Urmonas $30.00;
I.if«nise«l K m b .
F. AD. RICHTEft A CO.
yra rengiama vakarienė pri
lis
m i e s t o i r priemiesčius.
S:
n.
Y
J
lanec
F.
K.
P
B
I
H
C
Z
So. 4tk S u BrooklyB.
T* Dr. Wiener AVest Side li Po $25.00: VI. Neffas, Nef- ėmimui klebono kun. A. Bal '104.114
! V .'J»:szz=s=z:s:
3 Prakiurimus Stoge
goninėj.
fienė, K. Marozas, K. Kulbis, tučio ir ragino kad visi įsi
Pataisome ui $4.00
KAUNO MALT EXTRACT
J. Lobikis, J. Mežlaiškis, Z. gytų tikietus iš kalno, o kurie viiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiliiliiiilillllIllIlllIllIlIlIlIHIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIillllllIfllIHIMIi^
Pensylvanijos geležinkelio Balčiukionis,
Visas Darbas Garantuo
Tikrai Lietuvių Maltas
Metropolitan pavėluos galės nebegauti. Sek
jamas
telegrafo operatorių unija no State Bank;
Vienas iš geriausia, turtingas ir
madienį rugsėjo 7 d. š. m. Šv.
čystas
su keturių unca pakelis a\ 2011-13 W. Division Str.
ri sukelti streiką. Tą klausi Po $20.00: K. Vuosaitis, A. Juozapo Globėjo Draugija lai
pynlais
Europos.
fS>^m»OMSi^l • • • <p^SB^jdfc^wį • • » • • » « •
Kauno
Malt
yra
dėlto
mą svarsto geležinkelių Dar Rudis, J. Dobrovolskis, P. kė mėn. susirinkimą. Narių s
\4':
geras
kad
yra
Išdirbamas
geriau
OVERKOTUS IR SIUTUS
j
sia patyrusių fšdirbejų KAUNO
bo Boardas.
Telefonas Canal 539?*
atsilankė
daug.
Vienas
priim
Cibulskis;
m. "V- ;%»
EXTRACT. Nelik kad geras ir
Padarau Kaip Tik Nori
\
Pi-.'* m<
skanus,
bet ir naudingas del
tas
naujas
narys
K.
RazmansPo $15.00: J. Stumbris, J.
sveikatos,
jisai gamina sveikata Ir
TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ f
Policija veda tardymus kas Oksas, M. Siminiene, A. Ja- kas. Buvo svarstyta apie pri
padaro apetitą. Taigi kiekvienas
Generalifl Kontraktoriui,
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
Rudeninių ir Žieminių Materijų
link rasto nužudyto neidenti nulauskas, J. Jereckas, A. sidėjimą, prie parapijos baza
NO
3IALT EXTRACT.
Kainos Prieinamos, Patarnavimas
statytojas ir senu namo
fikuoto žmogaus lavono ties Vaičiulis, S. Vitartas, The ro. Nutarta prisidėti. Iš iždo
Mandagiausias
Perkant
reikalaukite
Kauno
taisytojas.
^^^^^HRl^^l
.Malt
fhttract
Jeigu
krautuvinin
So. Kedzie ave ir 100 gat.
paaukavo bazarui 25 dol. O
Kreipkitės Pas Mane
Peoples Furniture Co.;
m±
2319 West 24-th Street
kas neturi tai reikalauk tiesiog ii
Busite
Patenkinti
užbaigę
susirinkimą,
visi
su=_
vietos.
M. Jesnauskas $11.00;
Chicago, m
—*
.1
Xamuosa 239 E. 43 st., a- Po $10.00: Grigonienė, K. [ejo j parapijos bazarą, kame j =
G. SKOBY
i«~^
Lithuanian Products Co.
Telefonas Canal 723S
2150 So. Hoyne Ave.
Chicago. f
reštuota 35 gamblieriai.
Valentonis, M. Maženis, J. Mo-'per porų valandų padarė pa-j E
3613 S. Halsted St. Chicago.
BBĮBI
TeL
Canal
7031
tiejaitis, F. Janusevieius, K. rapijai pelno arti šimto dol.
TeL Boulevard 7258
A. R. D. SKYRIAUS PRA Šidlauskas, Br. Masiunas, P. i Valio Šv. Juozapo Globėjo illlllllllllllllllll;illlllllllllHfinili?flIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllilt(lt(|(l|»lli
Maliavojimo Komraktorius
DaŽŲ ir Poperos Krautuvėj
NEŠIMAS.
Belskis, St. Pakėnas, A. Ma-Į Draugi ja!
rozaitė, U. Paulikaitė, J. SauTiesa.
Netoli Raseinių, Arškainįj
Kolooijališkosios Dienos
2338 SO. LEAVTTT STR.
Visi A. R. D. skyriai teiki noras, J. Raibišis, VI. Atroškaime gyvena vienas žmogus.
Dienose Washinftono ir Lafayetto;
Kosciuškos ir karaliaus Jurgio, buvo
tės greitu laiku sušaukt savo kevičius, Ant. Aitutis, P.
pilnai galiojančiu papročiu puikiom*
TOWN OP LAKE.
Jis turi į 128 metus. Gerai
ponioma ir graliai apsirėdžiusiems
|Tel. Lafayette 4228
.skyriaus extra susirinkimus, Skermontas, J. Barkauskas,
vyrama papuošti savo galvas su gra
pamena 1812 metų
žinoma
žiais perukais. Jei šitas paprotys galio
ti} ligi šiol, tai šiandien daugelis
peržiūrėt knygas" ir sudaryti' I. Norbutas, A. V. ir M. DrSajungietes.
franeuzmetį. Tais metais jis
imomu galėti} paslėpti po peruku
leiakanomis apdengtas savo gaivas,
pilną raportą 5 A. R. D. Sei ja, A. V. M. ir M. Dr-ja, Dr Moterą Sąj. vietinės kuopos
f ačiau vietoje to, jie šiandien naudoja
{Kaipo lietuvys, lietuviams vlsodo^j ėjo 15 metus.
patarnautu kuogetiauslal
mui, kurs jvyks rugsėjo 28 d. augas Pub. Co., P. Labanaus susirinkimas įvyko sekmadie
M. VTSKA,
Pats būdamas bajoras da
šv. Kazimiero Vienuolyne. kienė, O. Judikienė, T. Čenyje, rugsėjo 7 d. sus-mas bu
2228
YVeat
38ta
Street
Pleiskanų mirtinąjį priešą, kuris, Jei
lyvavęs visuose sukilimuose
ištepsi Juoml gaivu kasdien per saTelefonas Canal 0810
Nuo skyriaus valdybos darbš pinskis, Lipnickas;
v*g9 ar dešimti dienu ir vėliaus tik retkarčiais sulig reikalo, greitai apvo skaieangas. Kuopos bč'valis galvai odą nuo iiy errinančiu baltu lupynų; niettjimas tuojaus
prieš rusus.
Vedė turėda
PLUMBING
praayks ir plaukai tuojaus atgaus aavo naturalj, normali graitisuą.
tumo priklauso viso skyriaus KamjnsĮnenė $7.00;
"ufles galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba ui 75c. prlsiu
gantiejie reikalai svarstyta
mas 50 metų. Vaikų turėjo
Geriausias plomeris, darbą at
ame paštu tiestai ii dirbtuves.
veiklumas, tad A. R. D. Dobrovolskiene $6.00;
lieku
gerai
ir
sąžiniškai.
gyvai.
F. AD.IUCHTER&CO, 104-114 Se.4tfcSt., BrotUym, H. T.
daug, "bet iš jų gyvas rods tik
THOMAS HIGGOTS
skyrių
valdybos
ne2818 So. Oakley Ave
Chicago,
Rengia vakarą.
Po $5.00: Danikauskienė,
jvienas. Ir tas jau senelis.

CWC4 C0/£

REAL ESTATE

NEPAPRASTI BARGENAI,

•

PARDAVIMUI

FLORIAN & CERVINKA

BIZNIS

ĮVAIRPS KONTRAK
TINIAI

NORĖDAMI

S, L. FįjĮĮMS CO.

CONTRACTORIS

BRIDGEPORT PAINTING
& HARDWARE CO.

E. J . H £ N I F F

S, D, LACHAWICZ

i JACOBSON ROOFING
CO.

i

l

G. SKOBY

PATYRĘS LIETU- I
VIŲ SIUVĖJAS I

JOHN G. MEZLAISKIS

^ ^ L

; \Arni^H

PETRAS CIBULSKIS

PLUMBING

T

