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Visas Kaukazas Revoliucijos Liepsnose
ŠVENTOSIOS ŽEMĖS
MODELIS MISIONORIU
PARODOJE
BUS PARODYTOS VISOS
KRIKŠČIONIMS BRAN
GIOS VIETOS.

Tai skulptoriaus Marcelliani darbas.

Galas Bolševikų Uranijai!
Saukiama
•

Revoliucionieriai Apvaldo Miesto, 2i
balo Laukus
.

Maskva Siunčia Raudonąją
Armiją

J A P

S

E H « « ! I*'H „SUTĄRTIĘS j KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ

VEIKTI KINIJOJE

PROJEKTAS PAGA
MINTAS.

TOKYO, rūgs. 16. — Manchurijos karo lordo Chang
GENEVA, rūgs. 16. —TaiTsu-lin sutraukta kariuomenė
kos sutarčiai projektas j a u
Mukdenan ir apylinkėse, ke
pilnai sustatytas ir pavestas
lia ten riaušes ir plėšia gy
T. Szjungos susirinkimo dis
ventojus.
kusijoms.
Japonijos konsulis pakėlė
Projektą sustatė trečiojo
protqstą, anot gautų čia ži
komiteto subkomitetas, kunių.
Spaudos depešose pažymi - į r ] a m e pi™ininkauja Čekoslo
ministeris
ma, kad tvarkos palaikymui vakijos užsienių
Benes.
Mukdeno bus pavartota japo
Tan projektan ineina vers
nų konsularė policija.
Su
tina valstybių arbitraeija ir
prantama, rezultate gal bus
nusiginklavimas.
pasiųsta kariuomenė ir tuo
met Japonija turės įsimaišy
ti \ Kinijos reikalus.
SAN ANTONIO, Tex.: r.
K a i p matosi, Japonija stos 16. — Brooks lauke žuvo la
Pekino valdžiai pagelbon.
kūnas Simms, kuomet skrinManehurijos lordas Muk dant 200 pėdu
ankštumoje
denan sutraukė kariuomenę užsiliepsnojo aeroplanas.
maršuoti ant Pekino.

KOMA, rugs. 14. — Misio
nierių Parodoje Vatikane vie-^
name pavilionų (pirmutinėje
Parodos saloje) bus išstaty
IvOXSSTA.XTIXOPOLIK, r . zijoj erezvičaikos agentai iš
tas plastikoje didelis Šven 1"). — Visas Rusijai priklau gaudyti i r iškarti.
tosios Žemės modelis.
J i s sąs Kaukazas paskendo revo
Revoliucionieriai
pagrobė
pagamintas iš " t e r r a eolta."
bolševikų
liucijos liepsnose, anot aptu penkis šarvuotus
Tą ypatinga modelį paganu rimu žinių iš Trebizondo.
traukinius, kurie važiuojant
no skulptorius prof. FraneesŠiandie Kaukaze tiK vienas nusmuko nuo bėgiu.
eo Marcelliani. {Tos rūšies šauksmas girdimas: "Galas
Azerbaijane
revoliucionie
darbais jis pagarsėjęs. J i s y- bolševikų valdžios t i r a n i j a i ! "
riai nugalėjo bolševikų spė
ra. "Restitntio Urbis R o m a e "
Pirmosios revoliucijos liep kas ir maršuoja ant Baku.
autorius, kuriuomi
reprodu snos pakilo rugpiučio 28 Gru
Kuone visas žibalo vers
kuojami svarbiausi
imperia- zijos krašte. Iš tenai greitai
NE\V YOąK, rūgs. 16. —
mes revoliucionieriai kontro
lės Romos
paminklai. Šią apėmė Kaukazą.
Iš Kilis salos pabėgo 6 imi
AM. LEGIONO SUVA
liuoja ir žibalo siuntimas Ru
reprodukciją italų vyriausy
grantai.
Du sugauta. K i t i
ŽIAVIMAS.
Bolševikų valdžią revoliu sijon pertrauktas.
bė nupirko ir išstatė publikai
4 išplaukė i Nevv Jersey pa
cija užtiko
nepasiruošusią.
pamatyti.
•Šiauriniam Kaukaze kalne-1 ^rr. PAUL, Minn., rug. 15. kraščius.
Tad šiandie visu
galimuoju
nai gyventojai
sukilę prieš l _ tffonai prasideda Ameri
greitumu siunčiama raudono
Atlikti darbai.
bolševikus.
J i e sudarę p a r - j ] ^ Legiono 6-as metinis na
Vidumiesty
gatvekariams
ji
armija
ir
karo
laivai
j
BaJ i s taipat pagamino plas
tizanų grupes kovoja su bol cionalis suvažiavimas.
Pra- važiuoti įvesta nauja sistema.
Norima būtinai su
tikoje Jeruzalę iš Kristaus lai tunią.
ševikų kariuomene.
| matomas skaitlingas karo ve Vakar dėlto daug
žmonių
triuškinti revoliuciją
ir at
kų.
iftis dailės darbas ran gaivinti sovietu autoritetą.
teranų suplaukimas.
klaidžiojo nuvykę į miestą.
Provizionalė valdžia.
dasi viename Ispanijos vie
Gruzijos
revoliucionierių
Kutaise revoliucionieriai inuolyne.
RENGIAS PAKELTI
<*;
kurierai iš Batumo kasdien kūrė provizionalė
PUČO" REIKALAI.
Gruzijai
Prof. Marcelliani Šventojo
OPEKSYVA.
j atvyksta
įTrebizondą.
J i e valdžią. Panaikinti visi veiGrabo reprodukcija randasi
pasakoja, kad bolševikų karo
Valstybinei policijai savo
ki* boliVvikv įstatymai ir pa-j. M A I ) B 1 1 ) A S i n ) g s . 1(L
_
Pontifikaliam Biblijiniam In
laivai paskelbę bombarduosią
laiku teko sužinoti, kad Klai
rėdymai.
Valstiečiai palino- I s p a n i j o s d i k t a t o r i u s
prįm„
stitute Romoj.
pėdos vokiečių grupė dirdaBatumą, jei tau miestan inei- [suoti nuo mokesčiu, mokamų , -r,.
Sv. Žemės modelis atlik
armijos ma kontakte su nacionalėmis
sią revoliucionieriai.
f
tr
H ( ] 0 Rrvera ispanų
tas Šventojo (Tėvo pastango
ren
Pačiame Batume sovietai bolševikams. Panaikinta črez- gelbėjimui Morokoj rengiasi prūsų organizacijomis
mis. Kituomet Šventasis Tė
jau tūkstančius žmonių nužu vičaikos
sistemaLeista
ir spaudos
epspionažas.
gyven pakelti didelę ofensyvą. Tam giasi prie " p u č o . "
vas profesorei
pasikvietė į
tikslui bus pavartota 100,000
Ši grupė sudarė tam tikrą
dę.
Žudomas kiekvienas įta
savo rūmus ir jam pavedė tą riamas revoliucionierius ar tojams visokia privatinė pre armija.
komitetą, kuris palaikė ry
kyba.
darbą atlikti.
ba simpatizuojąs revoliucijai.
šius su prūsų vokiečiais na
Revoliuciją
finansuoja ir
SOCIALISTO AUKA
Viskas matoma.
cionalistais i r kelis syk posė
Liepsnojančia Kaukaze re
d i rektuo ja
priešboiš jvistiPALAIDOTA.
džiavo, ruošdamas Klaipėdos
Modelis užima didelę'plat voliucija susirūpinusi ir tur nis gruzinų komitetas Pary
kareivinių, bei šiaip valsty
Turkijos prezi
formą — 6 metrų ilga. ir S kų valdžia.
žiuje.
Tas komitetas revjROMA, rugs. 16. — Čionai binių įstaigai puolimo planą.
metrų plačią.
Parodomos dentas Mustapha Kernai pa l : ucionieriams pristato gink
su bažnytinėmis
apeigomis
Policijai šią organizaciją
visos istorinės,
surištos su ša išvyko į (Trebizondą studi lą ir amunicijos.
palaidotas nužudyto parla
Išganytojo gyvenimu, vietos. juoti padėti. Bijomasi, idant
Apie revoliucijos pa vyki mento atstovo Casalini lavo sekant teko sužinoti, kad mi
nepereitų mą reikia
nėtos
organizacijos
vadai
Yra kalnai, kalvos, ežerai, u- revoliucionieriai
abejoti.
Žibalo nas.
J į nužudė
socialistas
susirinks galutinam pasitari
pės, upeliai, miesteliai ir mie- Turkijos sienos.
versmės bolševikų
valdžiai darbininkas Corvi.
Trebizondas priguli Turki begalo svarbus ir gyvas daik
mui penktadienio vakarą 1. 8.
\stai. Viskas spalvuota, idant
Laidotuvėse
dalyvavo
virs'••»
.VT .
.
\Z :
jai.
Už keletos mailių y r a tas.
natūraliau atrodyti}.
n^ru^
v
•
XT
v
,
.Jomskes
priemiesty,
Beecko
Dėlto, Maskvos valdžia
30,000
žmonių.
Nužudytas'
namuose. Policija tenai at
Šiaurinose matosi
kalnas Batumas.
imsis visų galimų priemonių
buvo fašistas.
vykusi suėmė 12 organizaci
Lebanon ir kalnas Hermon
sutriuškinti
revoliuciją.
Ant
Faima miestus.
jKeletas Corvi įtariamų sė jos aktyvių narių. 1 ^ atras
su savo snieguotomis viršūnė
ra, Kaukazo revoliucijai pabrų taipat areštuota.
Pačioj Gruzijoj kova eina.
tų suėmimo metu dokumentu
mis.
Tos viršūnės baltuojagelba iš niekur nepicamatoma.
Visgi bolševikai dar šen-ten
ir suimtųjų
prisipažinimo
>Su išlavinta raudonąja kaPabėgęs plėšikas Evansto- nustatyta, kad " p u č a s " turė
laikosi ir nepraleidžia žiniją.
,,
Golgotos modelis.
Prieš rugsėjo 6 revoliueio- riuomene
revoliucionieriams ne nužudė kelių "ice cream jo įvykti nakty* į 5 rugpiučio.
Mascolino. Tą naktį buvo nutarta pulti
Pavyki- užeigų savininką
Aiškutėlis Kedrono klonis, nieriai perkirto visus svarbe-'bus sunku kovoti.
Alyvų kalnas, Golgota, Bet sniuosius geležinkelius ir p a - ' m a s tik tuomet butų galimas, Be to, plėšikas sužeidė dar kareivines, bankus ir valsty
ėmė Tiflisą.
Bolševikai vi- jei dalys Trotzkio kariuome- ir polieraoną.
bines įstaigas.
liejus i r Rachelės antkapis.
K a i p kultūriniu,, taip reli sas laikas mėgina atimti tą nės persimestų revoliucionie
•Teisingumo Ministerio įsa
Micbael
Broderick,
2201
W.
rių
pusėn.
giniu atžvilgiais
Šventosios miestą, .bet jiems nevyksta.
kymu šiai bylai tardyti pas
Harrison
st.,
automobilių
val
Jei šiuo momentu kitoj
Kuone visi kiti Gruzijos
Žemės modelis begalo intere
kirtas Kauno Apygardos Tei
paslydo ir smo narys, o tardymo dar
singas, nes žiūrėtojas po a- miestai, išėmus Batumą, atsi Rusijos daly iškiltų revoliuci dydamas staiga
kių turi visas brangintinas dūrė revoliucionierių ranko- ja, tuomet bolševikams baig mirė. Mašina užvažiavo ant bams prižiūrėti
Vyriausiojo
šaligatvio.
Dabar
revoliucionie tųsi rojus.
kiekvienam krikščioniui vie sna.
Tribunolo Valstybės Gynėjo
tas, mato visus kelius ir vis riai koordinuoja savo spėkas
Trečiu kartu Chicagos kri padėjėjas, kurie abudu jau
paimti ir tą miestą.
ką, kaip tikrenybėje.
RENGIAMOS AEROPLANŲ minaliam teisme prasideda pradėjo tardymo darbą.
Bolševikai iš Batumo prieš
Baigęs tą darbą prof. MarLENKTYNES.
byla Wm. Dalton, kurs pirm
pasiuntė
selliani dabar gamina atskiria revoliucionierius
LIETUVOS SPORTININ
3 metrų iš vienos bankos. pa
!
WASHINGTON,
rugs.
16.
Golgotos modelį, kurs taipat stiprią kariuomenę.
KAI LAIMĖJO.
vogė 772,000 dolerių bonų.
;Kuomet bolševikai paimtus •••i— «Suv. /Valstybėse šįmet ren
Parodoje bus išstatytas.
nelaisvėn
revoliucionierius giamos hydroplantų lenktynės. jSOFIA, Bulgarija, rug. 16. s .Tarpvalstybinėse
futbolo
Makedonijos rungtynėse
CHICAGO. — Šiandie iš- žudo, taip ėmė elgtis ir revo Dalyvaus: S. Valstybės, Ang — Pranešta,
Estija-Įietuva
Šiandie pir bulgarų sukilėlių vadas Alek iTaline laimėjo Lietuva 2:1
dalies apsiniaukę; maža at liucionieriai su paimtais bol lija i r Italija,
sandro* nužudyiasi
ševikais.
ĮKuone visoį Gro- menybe, turi Sr V*
Lietuvos naudai*
maina temperatūroje.
i

•

•

SUSIRĖMIMAS NAT
KIŠKIUOSE.
Rugpiučio 23, apie 10—11
vai., Natkiškiuose, Klaipėdo
je, štai kas įvyko;

šiandie stovi jų maldnamis.
Šiandie Raseiniuose
yra
trys gimnazijos: valstybinė
lietuvių, žydų ir lenkų. Pasta
roji tik perniai įkurta. K a m
čia reikalinga lenkų gimnazi
ja, kuomet lenkų skaitoma ne
daugi aus pustrečio šimto, kas
gali pasakyti.

Vienoj svetainėj buvo susi
rinkę vietos šauliai
tartis
šventės rengimo reikalu. Ki
toj svetainėj posėdžiavo vo
kiečiai, danuodami savo tau
PELAS A, Rodunėg aps. —
tiškas giesmes.
Susilaukėme galų gale kuni
Koplytėlę turime įsitai
Šauliams beslskirstant na go.
mo, kai jų beliko vos 8 žmo są nuo senai ir retkarčiaias
nės, juos puolė vokiečiai, a- kunigas atvažiuodavo rs Noėios pamaldų laikyti.
Kai
pie 20 vyrų.
Jvyko susirėmimas. Rezul lenkai savo nuolatiniais skan
tate vienas vokietis — Pei- dalai s uždarė Rodunės baž
nyčią, pelasiškiai ir daugu
ser, žuvo, kitas sužeistas.
mas kaimynų sutarėm statyti
Žuvęs Peiser vokiečių susi
vietoj bažnyčią, kad atsikra
rinkime pirm to esąs kalbė
čius nuo roduniečių galop i r
jęs: " Š i proga turi but iš
jų mušeikų.
naudota.
Šauliai šiandie tu
Kunigui yra žemės duota.
ri but sumušti, nors aš ir vie
Šiokios tokios trobos statoma
toj krisčiau. , ,
ir bažnyčiai medžiaga renka
ma.
B ė d a ' t i k , kad niekaip ne
KOKIA RASEINIŲ
galime atsikratyti nuo lenki}
PRAEITIS.
mokyklos.
Vis dėlto iš to mokytojo ku
Raseiniai yra senas mies
tas. .Spėjama, statytas 10 a r rį inspektorius primeta, rei
14 šimtmety.
Savam laike ktų reikalauti, kad mokintų
Jeigu Varšavps
buvo Žemaitijos sostinė. J a  lietujriškai.
me gyvendavę
Žemaitijos Seimas leido vaikus mokinti
"starosta."
I r prie Rasei Lietuviškai, tai Lydog inspek
nių žinomuose " S t o n ų " ga torius turi klausyti i r neme
nyklose, būdavo
Žemaitijos luoti, kad patys lietuviai rei
seimai.
Tenai suvažiuodavo kalauja lenkiškų mokyklų.
viso krašto gyventojų atsto
»•
vai bendrų reikalų svarstyti. PLATINKITE "DKATJUĄ.
Raseiniuose 17-19 šimtme
čiuose butą trijų vienuolyną}. PINIGŲ KURSAS.
Bet rusų valdžia juos visus
išnaikino.
Dominikonų vie
Rugsėjo 15, 1924
nuolyne šiandie įtaisyta pa
Lietuvos 100 Htų
$10.00
rapijos klebonija.
Kapucinų
Anglijos 1 sterl. sv
4.46
vienuolynas buvo užgrobtas
Belgijos 100 fr
4.98
stačiatikių.
J o vietoj pasta
Francijos 100 fr
5.33
tyta cerkvė. <Gi tretysis vie
Šveicarijos 100 fr
18.86
nuolynas kažkokiu būdu pa
Italijos 100 lirų
4.39
tekęs kalvinams i r jo vietoj
Čekoslovakijos 100 kronų .. 3.00
•

«.

•

•

•i

r—vr:

»

ii

•

= a g = = g i

'iiimimiiimmimiiiiiiiiimiiiimmiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiii
SIŲSKITE SAVO
GIMINĖMS

L I E T U V Ą

PINIGUS
PER

ii

DRAUGĄ"

Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
geriausia patarnauja. " D R A U G Ą S"
siunčia per didžiausią LIETUVOS VALSTYBfiS BANKĄ ir UKK) BANKĄ.
" D R A U G A S " siunčia pinigus litais
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
" D R A U G A S " P U B L . CO.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
Telef. Roosevelt 7791
Ofiso Valandos:
Nuo 8 ryto iki 7 va!, vakare
Sekmadieniais uždaryta
iiiifiiiiiiiiiiHiiiiiuiiiiiiiiinuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHtuoniiitimj

»

kur gyvavo, tai ir gyvuos:
yra tūftingos
naturalizuotų kuomet savo tlktetan dedt [likos, kuomst grįžti paskui
Jifcdangi juos rėmė ir toliaus
piliečių baisais. Naturalizuoti Davveso pavardĄ
nėra lengva.
(Už šio skyriaus turcn{ ilv£ak«-ij«
mum kunigai ir- studentai ir
piliečiai jt& tai 'foreineri*i\
Tas pat yra ir sU demokra Keleiviai, kad laikas nebūtų
neatsako).
diegi klanistams skaitosi ti tų partijos kandidatu Davis, nuobodus, Vieni skaitė knygas JAUNIMO SLOPINIMAS. patys Vyčiais-es nelikviduos
kroji pragaišts.
kurs taipat turi nepalankų kiti raš§ laiškus, dar kiti lo Pastebėjau spaudoje, kad Pit- Httvo numylėtos L. Vyčių org.
Kuomet republikonai krikš darbininkams rekordą.
Dar sykį perskaičiau L. Vy
šė šachus ar ritinėlius stum tsburge, Pa. K. V. Seimas pat
tauja, demokratai šaltai pro
kon-t. nieko priešingo
Stone dar pažymėjo, kad dė. Du kartu dienoje laivo be- virtino naują konstituciją jau čių
tauja apie busimuosius rinki Preaidentą Coolidge Darbo
iMpHstfbč/e* nei prieš Dievą,
nas linksmino keleivius muzi nimui.
mų rezultatus.
wi prieš Lietuvą, nei Ameri
dienoje aplankę darbininkų
ka. Vakarais gi jaunimas šo Nors konst. "Vytautiečių"
Yra pagrindo manyti, kad vadai nėra joki vadai. Iš jų;
ka., l*i#i ir pats vyskupas su
ko. Tarp keleivių atsirado ar (taip bus vaulnama naujo
republikonų susibičiuliavimas vienas O'Connor ima } me
pabiri prezidentu neatsisakytų
jaunimo
organizacija)
tistų. Tad vieną vakarą jie ji
su klanistais gali pakenkti tus 12,000 dol. algos. Patsai
įsitvirtinti L. Vyčių konstitu
MAINE VALSTYBĖJE
nemačiau, bet kad ji, sakoma,
surengė
mums
gražų
koncertą.
»• Prezidento
Coolidge laimė ji- prezidentas jį paskyręs "sbiciją, (ifiila. kad musų dvas.
RINKIMAI.
skirsis
nuo
masonų
ir
K.
of
C
mm.
pping board" nariu. Tai toki Be musų dviejų kunigų ke
nevisieriia ji patinka.
Vyčių,
tai
ji
be
abejo
bus
nau
liavo dar du dominikonu-vieDaugiausiai L. V. org. prie
Daugelis republikonų į tai tie visi darbininkų vadai.
S. Valstybių politinėse sfe
nuoliu ir 6 seserys, kurios vy ja organizacija.
ki na*i tai ]«bėgę nuo tikėji
neatsižvelgia.
Tik šaukiat
Dėlto, geras daiktas lietu
Jei
tveriama
nauj&,
tai
rei
rose prigijęs įsitikinimas^ kad
ko į Romą. Lietuvių be musų
mo ir tautos ir dar tie, ku
Maine valstybėje republikonai viams piliečiams susipažinti
kaip pakrypsta rinkiniai Mai
trijų (manęs, kun. Prof. Bu^ škia Vyčių org. jau nepasi
laimėjo! Mūsų laimėta!
riu nepažįsta L. V. konstitu
ne vein su republikonai^, bet
ne valstybėje, taip jie turi pa
čis, br. A. Andriušio) dar] tikima. Kaip čia reikės gy
ir su kitomis politinėmis par
cijom ir jų nuveiktą darbų tikrypti ir visoj šaly.
keliavo: Ivanauskas i& Rose- venti, kaip susilauksime dvie
WM 1T
._
r«•Miin«|fr*P
tėvynės labui.
KITA MEDALIO PUS*. tijomis. Keikia žinoti jų vei
lando, M. Duobiutff iŠ Brid- jų centralinių kat.1 jaunimo į *
Maine valstybė yra mažiau
*
kimą, tuomet bus galima iš
geporto, Rugiutė iš Nortli Si- org.? L. Vyčių yra jau virš
sia valstybe. Politiniai žino
Antra vertus ar L. V. kp.
sidirbti stiprią nuomonę, ku
Be
republikonų
partijos
dės.
vai ją vadina politiniu baro
1
rion pusėn pasvirti su savo
100
kp.
daug
labai
susipra-ĮP™"
* »vetin,u draugijai
žmo
nių
suformuota
konstituciją?
lietuviams
pravartu
dar
ar
tusio organizuoto jaunimo ir
metru. Tai dėlto, kad tenai rin
24 rugpiutfio buvo sekma
balsais atėjus rinkimams.
Juk Vyčiai nekudikiai, kad
čiaus
susipažinti
su
progresy
nemažai visokių profesionalų
kimai įvyksta pora mėnesių
dienis.
Pradėjome
teirautis,
ar
02.
ir nesigirdi viešų nepasiten pasitenkintų kitų nuomonė
anksčiau. Daugelis valstybių vių arba trečiąja partija, ku
negalima
bus
laikyti
šv.
Mi
mis, jie gali ir L. V. kon. pa
kinimų L, Vyčių org.
atsižiūri tad į Maine rinkimų ri busimuose rinkimuose los
šių. Brolis Antanas surado
Kun. Pr. MeSkauskas.
Ir tiek daug matoma nu sitaisyti savaip, bet ne sve
pasekmes ir dažnai tas pasek svarbią rolę. Šios partijos kan
vaikiną,kuris turėjo kilnojamą
timu padaru džiaugties. Tai
didatas į prezidentus yra se
veiktų
darbų
bažnyčios
ir
tė
mes pasekto.
IŠ KELIONĖS Į LIETUVĄ. altorėlį ir visus bažnytinius
butų Vyčiams didelis pažemi
natorius La Follette.
Maine valstybėje jau ilgi
daiktus reikalingus šv. Mi vynės labui, ir kad L. Vyčių nimas. Šiemet jiems siūlys
Progresyvių arba trečioji
irg. yra jau gana tvrita, skai-Į
metai republįkonų partija, ži
Iš New Yorko į Southamp- šioms laikyti.
partija taippat pakilo vesti
tiu ir turtu savo, negalima priimti "Vytautiečių" kons
noma vardu "senoji gvardi
tona.
Man, kaipo sveikam, (visi bus greitai jos užslopinti ir tituciją, kitą metą susilauktų
politinę kampaniją.
j a " , vyrauja. Kas mieli ket
Iš Ckieagos išvažiavęs rug- kiti kunigai sirgo), teko lai ant jos griuvėsių auginti Vy- pagamintą kitą kons. nuo
Nesenai Waslungtone įvyko
virti metai ten demokratai de
Susivienijimo, nes ir iš ten
(progresyvių susirinkimas, ku* piučio 21 dieną laimingai pa mė laikyti šv. Mišias. Laivas tautiečių.
da pastangų republikonus nu
riame kalbėjo senat. La Folle siekiau New Yorką. Sustojau siūbavo. Turėjau didelės bai Lietuvoje jaunimas teturi pasigirsta nepatenkinimų, įve
galėti, bet vis nevyksta.
tte ir Lokomotivų Inžinierią pas kun. kleb; Šeštoką, kurs mės, kad kartais mano altorė- tik 2 cent. kat. organ. ir mes dimu apdraudos Vyčiuose...
1912 metais, kuomet J pre Brolijos pirmininkas Stone. mane meiliai priėmė. Čia jau lis neišvirstų. Bet, dėkui D i e - ^
Kaip tik vieną svetimą
i a k a t t u r i m c 2 : Cicdrininzidentus kandidatavo p. Roo
konst. priinitumėm, tai ir dau
Kandidatas La Follette sa radau gerb. kun. Prof. Pr. vui, viskas laimingai pavy kų ir L. Vyčių.
seveltas įkūręs naują progreko. Per šv. Mišias kai kurie Pernai mėginta organizuo giau susilauktumėm, ką mes
kė, kad progresyvių priešai Bučį.
syvę partiją, taipat republiko
liugpiueio 22 d. susirinko keleiviai ėjo prie šv. Komu ti 'RajtauerieeluV nepasisekė patys galima pasigaminti, ki
skaito valstybėmis, kur pro
nų "senoji gvardija" laimėjo
šįmet organizuojami yra "Vy- tų neprašykime.
gresyviai galėsią laimėti. Tuo daugiau kunigų ir pasaulinių nijos.
rinkimus. Tuotarpu tais pa
tarpu iš apturimų žinių pati kun. Prof. Bučiui išleisti į ke
Ketvirtadieny 28 rugpiu-įtautiečiai", o kitą metą liet. Piršimos naujos konst. per
čiais metais Maine pasirodė riama, kati progresyviai ar tik
lionę. Po vakarienei svečių čio diena buvo ukanuota. Pu vilniečiai susiorganiz. gal sau'klebonus, kažin ar pasiseks!
prastas barometras. Nes de nepatrauks savo pusėn visų
lydinu išvykome į uostą, kur tė smarkus vėjas. Musų laivas "Gedminiečius" (mat jie D. Juk veik visi kunigai rėme,
mokratas išrinktas preziden
valstybių. Yra raportų, kad gy mūsų laukė jau, milžinas lai- pradėjo dar smarkiau siūbuo L. kun. Gediminą labjau my- dirba sykiu su L. Vyčiais
tu.
Ii, negu D. L. kun. Vytautą), i Nejaugi jie staigiai atsitraukę
ventojai kaip juros audra vas "Olympic". Nustebau jį ti ir linguoti į šonus.
Bet Maine valstybėje ir šie persimes trečiosios partijos j pamatęs. Pradėjau žingsniuoPamatęs musų jaunimas to-į pareikalautų savo Vyčių kp.
met republikonai laimėjo. Del pusėn. Nes tik ši partija vie ti. Suskaičiau 400 žingsnių. Įdomu buvo žiūrėti į putuo- k į nepastovumo pas ateivius panaikinti. Ar padėkavotų
to visose kitose valstybėse 51 na gyventojams grąžins lnis- I Taigi laivas turi apie 882 pė jattčias jurų vilnis. Vienos ki lietuvius daugumas atsitrauks klebonui už panaikinimą Vy
tas vejasi, vienos ant kitų
partija krikštauja. Šaukia, ,vę
dų ilgio. Svoris daugiau 46,- puola, tarsi du žiauriausiu ir nei prie vienos cent. liet. čių tiek ft&ng pasidarbavę
kad lapkričio rinkimai jų, « A Š d i r b a u .,
melug»
000 tonų. Sulig savo didumu priešu su dideliausiu pasiuti organizacijos nebenorės įsi Vyčiai ir "ar benorėtų dirbti
kaip ir laimėti. Sako Preziden | k a l b f j o į ^ J f į i b t t į , " i r tmill "Olympic" užima antrą vie
klausyti, taip be abejo ir į- kitoje jaunimo organizacijoje!
mu
liaujasi.
Arba
vėl
pašėlu
tas Coolidge jau kaip ir išrink vilties su jumis dar dešimts tą po "Majestic".
Kasmet stiprėjanti L. V.
vyks, jei tik mes jiems kas
siai
iškilusios
vilnys
puola
tas prezidentu
ar dvidešimts metų dirbti. Pavargę iš kelionės nieko laivą, rodos, norėtų jį paskan met tversime vis naujas cent. org. skaitliumi, turtu ir mo
Gali but taip ir gali but j beturiu reikalo girtis su su- nelaukę sugulėme į lovas ir
draugijas visokiais vardais... kslo pajėgomis, saugok Die
dinti. Tuo tarpu laivas atsta
kitaip. Visgi republikonams vo reputacija, kuri visiems užmigome. Nejutome, kai lai
Paklauskime savo jaunimo ve, kad žlugtų! Mes tikime,
tęs savo geležinį snauą, nieko
nereiktų išanksto tarp daug žinoma. (Ji girimasis yra vas išplaukė iš uosto. Ant ry
. ,
..
.....
net ir Amerikoje gimusio ar kad L. Vyčiai-ės kaip iki šiol
ištikimai Dievui ir Lietuvai
„ d v.&
krikštauti.
šiandie sezoninis darbas. Ne tojaus atsikėlę jau nebamatė- nepaisydamas, kirto vdms ir, ..
'° u u i
Jie patenkinti
org.! AtMaine valstybėje republikc- reikalauju, idant jųs jaustu- me Amerikos krantų. Tik At- A J - i
sakys
taip, nesVvcių
jei nebūtų
pa buvome ir toliaus vykinsime
visas
virpėdamas
smarkiai
va
.
. tai jos
, , ir ,nebepri
°
savo brangios org. pradėtąjį
naį laim jjcį ačiū klanistams, metės, kad aš savo kalba per lantiko vanduo spindėjo ap dundedamas ir baubdamas ir rtenkinti,
rėsi pirmyn. Jis darė į valan
klausyti]. Jei jaunimas džiau- darbą...
su kuriaisj j e ten ranka ran- daug perdedu. Bet šiandie link, kaip veidrodys. Ant ju
Tad visų kp. L. Vyčiai-es,
jgiasi, rašinėja į savo organą,
kon ėjo. Kad tuotarpu demo musų akcija išjudina visus rų buvo ramu. Diena saulė dą 22 angį. mailės.
Penktadienį 29 rugpiučio dirba Tautai ir Bažnyčiai, tai vienu balsu tarkime valio
kratų karidįlatai atviriai ko mūsų politinius priešus. Net ta.
vojo klanistįs.
I prezidentas Coolidge perim Kitą dieną pradėjo puti vė buvome jau Clierbourge, Pran kam gi tverti jaunimui kitą Vyčiai! Visi dirbsime tautai
Yra valstybių, kur nema tas progresyvių veikimu".
jas. Nuo jurų bangų musų mil euzijos Uoste. Čia pastovėję cent. org.? Kokia nauda iš ir bažnyčiai!
P. S. Kiekvienas pagirs
žai gyvena negrų balsuotojų, Stone tuotarpu denunciavo žinąs laivas pradėjo siūbuoti. kokią porą valandų, vėl irė- padalinimo čia gimusio jau
kur didžiuma gyventojų nusi kitų partijų kandidatus. Tok Žmonės ėmė sirgti. Ir musų mės toliau Anglijos link. Už nimo? ar kad ir jie bartųsi kun. P. Česną už nepritarimą
statę prieš tuos tamsios nak sai republikonų partijos kan didžiai gerb. kun. Profesoriui
tarp savęs, kaip ir ateiviai naujai cent. jaunimo organ.,
dviejų valandų įplaukėme į
ties paukščius kluserius. To didatas į vice-prezidentus, sa smarkiai susirgo.
pasidalinę į visokias partijas\\ bet butų dar geriau pasielgęs.
kiose valstybėse vargas repu kė Stono, tai tikra sloga dar Keleivių laive buvo neper- ftouthamptono uostą, kur ir Nes dvi .cent. Vyt. ir Vyčių jei butų pasiP r i e š i n C s skal
blikonams.
bininkams. Ir republikonų pa r daugiausiai. Matyt, žmonės ne išlipome visi gyvi, nors ne org. vienoje parap. lig tai dymui jaun. pajėgų.
Vytis P. Daniunas.
Taipat kaikurios valstybės tija provokuoja darbininkus, labai tenori Važiuoti iš Ame- visi sveiki.
Įkeistai atrodytų. O Vyčių kp.

tmnimiimimiiJUilimiiniimiimilHHll Pravartu patirti, kokios so" D R A U O A S "
cializmo - tikrojo ar netikroPuhUshed Dali j EUcept Standays Į jo, laikosi mūsiškiai lietuviški
Bet baisu jų ir
,..
M-00 socialistai.
One Year .
Sis Uontha
9*w klausti. Užkalbinami tuo jaus
AT NEWS - STANDS ac A OOPY , viską su purvais maišo. Šau
DRAUGAS PI BLI8HING CO., lm kia, jie mokyčiausi ir visko
B384 S#. Oakley A ve.,
Chicago. III. daugiaus žiną už visą pasau
Tel. Rooaevelt 7791
lį. Baisu.
amiiiiUHiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiuitiiiiiiiiD
Žiogas.

MARGUMYNAI.
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Francijos valdžia iškėlė nau
jos rųšies eksperimentą. Pri
sideda ir Pasteuro Institutas
Paryžiuje. Vadinasi bus "rim
tas"
eksperimentas.
Guinea's koolnijoj statoma
Afrikos berd&ionems " kolegi
j a ' ' - monkiška mokykla.
Tikslas - ar kartais nepavyks
berdžiones išmokinti kalbėti.
Tai atsiekus butų imtasi jas
mokinti skaitymo ir rašto.
Toj " kolegijoj'• su monkėmis, sako, bus apsienama išpradžių kaip su kūdikiais,
paskiaus - kaip su vaikais.
Francuzai skaitosi kulturin
gi. Savo kultūros jie nesigai
li nei įuonkėms.
Šviesaus proto žmogus pa
sakys, kad geriaus butų, jei
Franci jos valdžia daugiaus
domės kreiptų į religinį savo
tautos vaikų kultūrinimą, vie
toje aikvoti pinigus "monkiškam bizniui".
Iškyla nauja tarptautine ko
va. Šiuokart nekruvina. Sto
ja imtynėsna amerikoniškai
doleris su Anglijos sterlingų'
svaru.
Tą ypatingą kovą iškėlė
Vokietijos reparacijos, kurio
se pirmenybe nori turėti ame
rikoniškas doleris ir angliš
kas sterlingų svaras.
ti|
Francijos frankas yra nė\ltralis. Nors Francija taipat
skolina Vokietijai, kaip kad
ir kitos valstybės, bet Vokie
tijos bonus žada pirkti dole
riais, bet ne frankais. Tečiaus
svaras dol. žada mesti pir
štinę.
Žinovai tvirtina, -kad doleris
laimės. Nors jis begalo nutu
kęs, bet stiprus, stipresnis už
Požėlą.
Poincare buvo kūmuose, bu
vo bažnyčioje! šaukia franeuzų spauda.
Tame nieko nėra stebėtino.
Juk jis krikščionis. Gi jei ne
lanko bažnyčios, tai papras
tas apsileidimas.
Leon Michel šeimynoje, Lorraine provincijoje, gimė aš
tuonioliktasis kūdikis. Bu
vęs Francijos premieras Po
incare kiek militaristas, tiek
franeuzas patriotas. Tai Fran
cijos Rooseveltas. Jis myli
skaitlingas nariais šeimynas.
Pakviestas kumuosna jis su
tiko. Luneville parapijos baž
nyčioje jis patarnavo kaipo
krikštatėvis. Parapijos klebo
nas pasirodė mandagus. Po
incare i dėkojo už bažnyčios
aplankymą.
Pagaliaus pasirodo, kad vi
sokių esama socializmų. An
tai Anglijos premiero MacDonaldo išpažįstamas socializ
mas yra tikriausias. Kiti gi
socializmai, tai nėitkri.
MacDonaldas vienoje savo
parašytoje knygoje apie socia
lizmą pažymi, kad "tikra
j a m " socializmui eina pavo
jus. Sako, po buvusiojo karo
darbininkai persiėmę tokiomis
tendencijomis, kad "tikrą
j į " socializmą stato žemiau s
už visus kitus tos rųšies iz111 us.

SKAITYTOJŲ BALSAI.
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PARODOS,
Kas tai yra paroda?

/

Paroda tai yra paveik&linis viešas iš
statymas žmonių proto ir rankų darbo
gaminių iš įvairių gyvenimo šakų. Išsta
tomieji parodoje daiktai vadinasi ekspo
natais, o tie asmenys, kurie išstato savo
daiktus, vadinasi eksponentais. Žmonės
pagamina įvairiausių daiktų, todėl ir ek
sponatai gali būti įvairiausi. Jie yra su
tvarkomi rųšimis, skyriais ir gyvenimo
šakomis. Ligi šiol rengiama parodos la
biausiai šių trijų gyvenimo šakų: žemės
ūkio, dailės, ir pramonės.
Kaip suskirstoma parodos?
Parodos galima suskirstyti tautines,
kaip> lietuvių, rusų, vokiečių, tarptauti
nes, kuriose išstatomi daiktai įvairių tau
tų; vietinės - tam tikros apylinkes, vaisi
čiaus, valstybinės --. tam tikros valstybes,
pasaulinės, kuriose visos tautos, visi
kraštai geriausius ar tipingiausius savo
gaminius išstato; be to, parodos skirsto
ma į bendras, kurios apima visus žmo*
gaus darbus, ir speciaįBs, kurios apima
kam tikrą darbo sritį. Laiko afžvilgiu paj Į

rodos esti laikinos (periodinis) ir nuolatinės, o vietos atžvilgiu kilnojamosios
ir nekilnojamosios.
Parodų reikšme.
Parodos daugiausiai seka praktikos
tikslus. Eksponatai yra reklamuojami, ir
tos reklamos (tai yra tam tikri budai,
kuriais pirkliai pritraukia pirkėjų dėme
sį prie tam tikrų prekių) prisideda prie
greitesnio eksponatų pardavimo. Pabrikantai ir pirkliai, rūpindamiesi kaip ga
lima daugiau parduoti savo prekių, daž
nai parodas įvertina tik tiek, kiek pasta
rosios išreklamavo jų prekes. Bet ši pa^
žiūra klaidinga. Parodos turi ir mokomo
sios reikšmės platesnei visuomenei. Paro
dos suartina gamintojus su gaminių vartojais. Parodose yra lyginami' ganAiniai ir
produktais įvairių asmenų, dirbtuvių, fa
brikų, laukų, įvairių Šalių. Tas lyginimas
ir verčia gamintojus duoti visuomenei ge
resnių prekių ir geresnių produktų. Del
to kyla gamintojų proto darbuotė. Ir
apskritai parodos kelk šėmes Ūkio ga
mintojų, pramonininkų, dailininkų mok
slą, keikt pasitikėjimą savo jėgomis, iš
šaukia aet susidarymą naujų gatfiinknb
sakų. Parodoee minia pripranta skirti ge-

i
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^snį darbą nuo prastesnio. Tiesa, parodom
verefa rengėjus, gamintojus prie bereika
lingo išsitempimo, atitraukia juos nuo ra
maus kasdieninio darbo, dažnai prisideda
prie tiereikalnigų prekių praplatinimo bet mos negerumus atstoja gerosios pa
rodų pusės.
Ypač reikšmingos Lietuvos žemės u-

kio parodos musų tikrai ūkininkų šaliai.
Tose parodose mes galime pamatyti, ko
kioje padėtyje yra musų svarbiausios ukio šakos - gyvulininkystė, pienininkys
tė, kurioje kryptyje plečiasi musų ūkis.
Ūkininkai iš musų parodų daug ko gali
nemokamai pasimokyti, sužinoti, kas jie
ms šiais meais reikalinga daryti, apie ge
resnes sėkjas, geresnes ūkio mašinas. Pa
rodose musų ūkininkai savo geriems že
mės ūkio vaikiams ras geresnių pirkėjų,
musų gaminiai suras nau^ų rinkų. Musų
žemės ūkio parodos ims žadinti platesnius
liaudies sluoksnius iš miego, skatins juos
vengti blogo kenksmingo darbo, nes pa
rodose gerai įvertinami tik gero išmin
tingo darbo vaisiai,
šis tas ii paradų istorijos. - X
Gilioje seAovėje patedų atbūta. Vi
duramžyje rodyta mokinių darbai pade

vienuolynų mokyklų, meisterių gaminiai
prie amatninkų cechų. Parodos greičiau
siai bus išaugusios iš vidurinių amžių
mugių. Parodos, primenančios dabartines,
pradėjo steigtis prieš 170 metų. Pirmoji
pramonės paroda įkurta Londone 1756 57 m. Nuo to laiko nuolat steigiamos pa
rodos Anglijoje, Prancijoje, Vokietijoje,
Amerikoje, Rusijoje. Pirmiausiai buvo
kuriamos tik pramonės parodos, nes nuo
galo XVIII šimtmečio kaip tik pradeda
rastis mašinos. Vėliau šalia pramonės
imta kurti meno parodos, Q dar vėliau že
mės ūkio parodos. Iš tų žemės ūkio paro
dų reikia priminti Anglijos kilnojamą
sias parodas jau nuo 1839 metų. Tuo
met Anglijoje kaip tik susirūpinta žemės
ūkio pakėlimu, ir tos parodos tikrai pri
sidėjo prie pagerinimo galvijų veislės,
ištobulinimo plūgų, sėjamųjų mašinų, lokomobilių ir t. t. Jau iš pat pradžios tas
parodas Anglijoje kure Žemės Ūkio Drau 4
gijos be valstybinės pašalpos. Prancūzijo
je žemės ūkio parodoms steigti vyriau
sybe skirdavo žymias pinigines sumas.

(Bus daugiau?
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LIETUVIAI AMERIKOJE
—

—

Vend«lskiene. Po piet, vietos
vyčiai žaidė "baseball" su
Brighton Parko vyčiais. Buvo
"double lie'ader game". Abu
laimėjo Chicagiediai.
^
į f į ,
jiem;
V a k ? V8, p r a s i d 6 j o i ž k i l
„ban
rainga p u o t a t y J u b
quetas„
kuriame
daiyvav0

WESTVILLE, ILL,
—

Jubilėjine Vakarienė.
Rugp. 31 d. vietos lietuviai
katalikai 8v. Pet. ir Pov. parapijos, švente sidabrini 25
m. jubdėju, nuo pastatymo
bažnyčios.
aA
Vidus bažnyčios buvo išpuo
štas Amerikos ir Lietuvos vė
liavomis. Augštai altoriuje pa
kabintas sidabro vainikas. Iš
lauko pusės duris .puošė gyvų
gelivj vainikas. Per suma, cho
ras puikai giedojo. Be choro
turėjom laimės išgirsti solis
čių iš Chicagos, Julės Linkaitės ir p. Žurauskienes, kurios
visa laika su choru giedojo.
Solo, " Salve Regirra" žavėti
nai giedojo, vietos soliste, p.

parapijonai, taipgi svečiai.
Kalbėjo p. Valančius. Po kal
bai sekė šokiai iki vėlumui.
Liūdna naujiena.
Liudniausi'a žinia apliekė
mūsų miestelį, kuomet mūsų
gerb. kleb. kun. L. Brigmanas,
prieš sek. tapo nugabentas 11goninėn, iš priežasties staigios
ligos, ir negalėjo dalyvauti iš
kilmėse, prie kurių tiek daug
triūso padėjo. 2 d. rugsėjo
tapo padaryta operacija, Šv.
Klzbietos ligoninėje, Danville, 111. Nors operacija buvo
didelė ir pavojinga, bet ačiui
Dievui gerb. kleb. jau sveik
sta.

Dr. Chiroj>ractor ir
Akuserka
AtfIELfc KAUSHILLAS
Gydau be vaistų ir be operacijų,
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sergate kreipkitės, o
rasite pagelbą. Patarimas dovanai.
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tol. Yards 4951
3252 So. Halsted St.

"Labor Day" iškilmes.
RngS. 1 d. vietos vyčiai ir
svečiai iš~ Chicagos, dalyvavo
miesto parodoje.
Kaip visuomet, taip ir šį
PRANEŠIMAS SERGAN
karta, vyčiai nepaprastai pa
TIEMS.
Mes gydome pasekmingai sirodė. Po piet vel buvo "base
įvairias ligas be vaistų, vi-,
sais naujausiais pasaulije baH" rungtynes nors abi pu
si smarkiai žaidė, bet ir vėl
žinomais gydymo budais.
Atsilankykite į
Brightonparkiečiai
supliekė
TRAINIS HEALTH
4.
mūsiškius, "score »» r:
INSTITUTE
3327 S. Halsted Street
TJĮ vakarą vietinė Vyčiu
(Ant Antrą Lubų)
kuopa surengė Iškilmingą iš
Vai.: Nuo 9 ryto iki 12 pie
%ų ir nuo 5 iki 8 vakare.
leistuvių vakarą
svečiams.

D A K T A R A I :
Telefonas Boulevard

DR. A. K, RUTKAUSKAS

1939

Dr.SABrenza

GYDYTOJAS IR

CHIRURGAS

4442 So. Western A ve.

4608 SO. ASHLAND AVENCE
Chicago, IU.
Vai.; • ryto iki 12 piet: t Po
piet iki 3 po piet, 6:30 vak. iki
9:30 vak.

Telef. Lafajctte 4146

Dr, A. Račkus

Tel. Boulevard 0537

Gydytojas, Chirurgas. Obi
tetrikas i r Specijalistaa
Elektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —

Dr Marya
Dovviat-Sass

D — B*
• ) — B*
D — B«
i>—«•

1707 W. 47-th St.
Valančios nuo 8 iki 19 dieną, nuo
6 Iki 8 vai. vak. Nedėliomls nuo
8 Iki 2 vai. po pietį}.

f

i

Gydo specialiai visokias Tyrų ir
moterų' lytiškas ligas,
2401 Madison Street
Kamp. Western Ave. — Chicago
Valandos: 2—4 po pietų 7—9 vak.

tMj

rUjjtt,

te

(skmcnla t«liyj«)
Ir t k m M j i Jltpumo p u . ! * j . b« op«racO©«, M tara dkremla raekaUikomla pri«noa*mU b«l •a.lvta.ta.
mmtr%l\n», glrdsjlma. —
Uffa* pa*ekmtn»al. Ir jai
yrm r e i k a l u daro operacija*.
r r i f n l J i M H pa tarną Tlraa talkia U T C
atimt

Telefonas Seeley 7439

Dr, t. M. Foinberg

—rinl»«
pHtt* ls h*
kmoJ«,
J«fcJ« »**

1411 So. 50 A ve. Cicero. UI.

Oflaaa atidaryta*: kaadleo ana
po plot lkl t vaL Takaro.
VodoUemte Ir
ryta*

S vaL

>fi90 Tel. Boulevard 9688
Kezld. Tel. Dreiel 9191
Tel.

Boulevard

2140

DR.A.A.R0TH

Dr. A.J. KARALIUS

8 H M

GYDYTOJAS LB
CHIRURGAS
Specialistas Moterišku, Vrrt«krj
Valku 19 Tisą chronišką ligų.

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

'

Chicago, m .

_/

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

P

Dr. Maurice Kaba
Tei. Taitli 0994

Valandai;
h
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet
Tel. Bonlevard 8484

Dr. J. P. POŠKA
GYDYTOJAS

m

Vienas žmogelis iš Brooklyno apielinkes laiškais ir ne
sąžiningais patarimais bandė
sukurstyti mūsų tarpe nesuti
kimą ir peštynes. Kai kurie
silpnos valios žmonės pasida
vė kurstymui ir kokį laiką
pas mus buvo neramu. Tečiau
protingas mūsų vado užsilai
kymas, taktas, kantrybe nu
ramino karštuolius. Šiandien
vėl visi imamės sutartino dar
bo.
Reikia stebėtis, kad atsiamla žmonių, kuriems rupi
kas gera griauti, kurie, ro
dos, randa džiaugsmo, kuo
met žmonės savo tarpe rieja
si. Bet ar jie pamintija, ko
kios atsakomybės jie ant sa
vęs imaf Susipraskite, kol
dar laikas, ir paliaukite ki
šeši i svetimą lizdą!
Montrealietis.

SPRINGFIELD, ILL.
Sacred Heart Akademija.
Sacrecl Iloart Akademija
yra gražioje ir puošnioje mie
sto dalyje. Jos murai yra mo
derniški ir nesulyginami BU
kitomis tosios rųsies mokslo
ištaigomis. Iš tolo akį jau
traukia puikioji išlaukine" iš
vaizda. Viduje gi žymėtina
turtingas knygynas, dailės
galerijos, muzikos rūmai, la
boratorijos, rekreacijos kam
bariai ir k. O koplyčia neatsigeretina. Tai arkitekturos monumentas.
Illinojaus Valstijos Legislatura 1884 ln. suteikė earteri
Sacred Heart Akademijai ii
pripažino j ^ , kaipo pirmos rųšies mokslo ištaigą. Mokslas
joje prasideda tik nuo 5 sky
riaus, einamas High School'n
ir baigaisi prisirengimu kolegijon arlya Illinojaus Univer
sitetan, su kuriuo Akademija
yra sujungta.
Mokslo metai akademijoje

1

m

-

savo

ofisą

po

numeriu

Turėk švarias, Sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjtmą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys i
nuvargę, silpnos, skaujJžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

4729 S. Ashland Ave.

Akiniai $5 ir augščiau

SPECIJATJSTAS

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
. Nedėilomis nuo 10 lkl 12 \

Džiova, Moterą Ir Vyru Ligą
YaL: ryto nuo 19—12 nuo t — I
po pietą: nuo
7—&.«• vi
Nedėilomis: 19 Iki 12.
\
Telefonas Midway 8889

3333 South Halsted Street

rie dnžiirtarfai garskasi dien
*K

Gerb. kun. A. Tamoliunas,
esųs nuo birželio mėnesio ka
pelionu Sacred Heart Vienuo
lynui ir Akademijai. Šiomis
dienomis tapo J. M. vyskupo
J. A. Griffino paskirtas, apart
einaimijų kapeliono pareigų,
iŠguldinėti Keligija ir Krikš
čioniškąjį Mokslą, minimos Akadėmijos auklėtinėms. Tai
smagi ir linksma žinute, kad
tokia vieta tapo skirta lietu
viui kunigui, kurs yra pasi
žymėjęs gražiais savo raštais
amerikiečių lietuvių katalikiš
koje spaudoje. Tadgi, sveiki
name širdingai! Ir, tikimės,
jog gerb. kun. A. 'T. užimda
mas tokią svarbią vietą- su
ras laiko ir neliaus tolesniai
rašęs ir puošęs lietuvių kata
likų spaudos puslapius gabią
ja ir talentinga savo plunksna.
Tatai nenuilstančiam dar
buotojui ir atsižymėjusiam
nmsų išeivijoje rašytojui gerb. kun. A. Tamoliunui linkime gražiausių pasekmių
garbingose pareigose ir vais
ingiausių iš jo gabiosios plunk
<nos ekvinių lietuvių išeivijos
aeturtingąjai raštijai.
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Clevelando L-kų ar-jų ir šv.
Jurgio parapijos knygynas
buvo surengęs šeiminišką va
karėlį parapjios salėje rugsė
jo 1 dieną. Žmonių atsilankė
nema&a. Tarp svečių buvo
gerti. Mok. M. Bagdonas, kun.
dr. Česaitis iš Chicagos ir
gerb. kun. S. Čepanonis iš
Komestead, Pa., kun. klebo
nas Vilkutaitis, kun. L. Vai
cekauskas. Vakarėlio vedėjas
buvo kleb. kun. Vilkutaitis.
Trumpoje prakalboje
kun.
klebonas pažymėjo šio vaka
rėlio tikslą, būtent knygyno
naudą. Toliau pakvietė kal
bėti gerb. kun. S. Čepanonį,
kursai gyrė Clevelandiečius,
kad įsisteigė savo knygyną,
kas yra žmonėms daugiausis

mm*m

•>»

TeL Destrborn 4766

J0SEPH C. SOBOL
U E T U V I S ADVOKATAS
Suite 1518 Ashland Block Bldg.
165 JT. Clkfk S t Chicago, DX
Residencija
6341 W. 23 p i .
Tel. Canal 3589
•

ADVOKATAS
bylM

ROOM 1588 TRIBŪNE BLDO.
Telefonas Randolph 8261

J Namus NežiuHnt Kur Gyventum
Valom visokios rųšies vyrų ir
rttotoni skrybėles

Vakarais: 2151 West 22 St,
Telefonas

Padarom darbą greitai,
Pigiai, gerai
U. S. CLEANERS AND
DYERS

2210 W. 22-nd Street
Chicago, IU.
1639

K

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

Perkėlė mv* omą ii
&**&& vOi QAaSlvQ O l a v M

i

C. V. G H E S N U L
A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko Name
8201 W. 22nd St.
TeL Canal 6689

J. MILKE VICZ

Telef. Centrai 4411

KASIMIR P. GU6IS

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

ADVOKATAS
127 N. Dearborn Street
Vaiand.: nuo C Iki 8:t6
Nedėilomis 9 iki 12
Resld.: 9623 So. Halsted Str.
Telef. Boulevard 1210
Chicago.

Aš dabar turiu aukščiau
sios rųšies, naujausios ma
dos žieminių ir rudeninių
materijų.
Darau Ant Orderio
Siutus ir Overkotus del
vyru.

HBLEN BELMEN JERRY
LIETDV* ADVOKATĖ
4454 South Western Ave,
Telefonas Lafayette 4089
Valandos: Noo 7 Iki 9 vakarais,
Nuo 2 iki 6 Subatom po piet.

Patyręs
2D metų ant šito darbo.
Meldžiu Lietuvių atsilanky
kite busite gražiai užganė
dinti.
Kainos Visiems Prieinamos
Taipgi taisau, valau ir
prosinu.

•»"*

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS
Room 1117 — 1122
127 N. Dearborn Str.
Telef. State 7521

J.MILKEVICZ

Vakarais ir nedėlios ryta:
Ofise "Naujienų" name:
1739 So. Halsted Str.
Telef. Roosevelt 8500

LIETUVYS SIUVĖJAS
670 West 18-th Street
Chicago, III.
Telef. Canal 0334

Lietuvys Siuvėjas
•
-

•
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Panedėlio vakare:
4601 So. Marshficld Ave.

—
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PIRMOS KLIASOS LIE- !
TUVYS KRIAUČIUS

s

Turiu už garbė pranešti visuo
menei ypač Savo tatttiečial&s Lie
tuviams kad aš padidinau stocka
savo kriaučiškal įstaigai, ir da
bar turiu didžiausia pasirinkimą
rudeninių ir žieminių materijų.

I

u
T
V
5

Darau Ant Užsakymo Visokiu

SIUTAI IR OVERKOTAI

Madų
J v airių Materijų
Žieminių ir Rudeninių

a •

J. B A K T Y S

• '

—

•MMtMk

1 A. O L I S
ADVOKATAS
11 S. La Salle st. Room 2001
TeL Randolph 1034 VaL nno9-6
VAKARAIS:
SSOl S. Halsted st. TeL Mvd. 67T8
T. v apart Panedėlio Iv
Pėtnyčios

3249 So. Halsted St.
Chicago, UI.
Tel. Yards 6449

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22-nd St. arti Leatltt St.
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto Iki » vakaro. 8eredej ir Pėtnyčioj nuo 9 r. lkl 4
r. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tus ir padirba
visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farmas Ir
Biznius. Skolina Pinigais ant pir
mo merglčlaua lengvomis islygomla
'«

• Padarome ant užsakymo geriau- i
sia ir pigiausia taipgi,
Valom, Proslnam Ir Tatsom

i KAZIMER LAUCIUS |

JOHN KUCHINSKAS

W«a

VISOKIŲ STAILŲ

Kreipkitės Pas Mane

1
• •

II

ISST

A D V O K A T A S
76 W. Honroe Street
Hoom 604 — TeL Randolph 8606
VAL. Kuo t ryto lkl 6 po pleto
Vakarą* S80S So. Halsted Str.
Telef. Yards 1016
Chicago.

W. G. N O R A K'
Telefonas Roosevelt

Canal

S. W. B A N E S

Savininkas

Fatarnauja laido
tuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
darbu busite užga
nėdinti.
Tel. Canal 1271
2190

3305 South Atiburn Ave.
Chicago, BL

Tettmi

7 South Dearborn Street

Graborlus

j Su Savo Siuvimo Reikalais Busite
Patenkytl
Taipgi
Taisau, Valau ir Prosinu

ifaMN

mĘkimmmtm n-
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V. W. RUTKAUSKAS

Moterys Ir Vyrai, nedaro skirtu
mo kaip iljrai jus kenčiate ir ką 1'inHIIIIIIHIIIIIIIIIIItlllllllllllfiliiiiiiiiiiiiiiiHiiiiitlllllllllllllllllllllllllllllllllilllllil
kiti daktarai yra jums sakė. Atei
ADVOKATAS
kite ir duokite prOga X-Ray egza
minui Jums pasakyti teisybė. Moks
liškas būdas egzaminavimo su pagel 1
PATIffcC LIUTUVIAI SIUVŽ^IAI
1
Ofisas Didmiesty j :
bą naujausio aparato X-Ray kuris
Pranešimai
Visiems
Lietuviams
nukreips kelia bent kokiai klaidai
29 South La Sallt Street
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni
o pasakys visa teisybė ir tikra prie*
žasti ligos parodant visus organus.
nių ir žieminiu materijų.
Egzaminas nieko nekenkia,, be jo
Telefonas Central 6390
Siuvam Ant Užsakymo
kio skausmo ir nėra reikalo nusi*
i ėdyti.
Siutus ir Overkotus naujausios mados
Jeigu skauda tau vidurius, kruti
Mūsų Darbas Visados Augštos Rūšies
i
Telefonas Yardh 4681
nę, pečius, galva, jeigu negrumuliuo*
Kreipkitės pas mus dcl gero patarnavimo
ja tau viduriai, neturi apetito, kosti
Padarome darbą gerai ir pigiai
ar kankina tave rumatizmas, asthma,
odos ligos,
nerviškumas
ir kiots
[TeL Central 6900
Savininkai
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti
greita rezultatą — tai ateik tuojaus.
Mes vartojam naujausia wakcyn ir
serum "606" ar 914 kuomet užsi 2 4837 W e s t 14-th St.
2-ad F l o o r
Cieero, IU. =
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai Visa «iMiiiiiiiiiiiiiiiimi!iiiiititiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiitniiuiHiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiii!ii«
*
ii
gyvastis". "Intro venOus" (drugs yra
A D V O K A T A S
leidžiami tiestai | kraują) yra pagel
Vldurmlestyje Ofisas:
it^t>t**iiii«»>PI
bėję tūkstančiui kentėtoju, šis yra • <
[Hoom 911 Ofafengb Tempto BMg
nepaprastas būdas gydymo kraujo
|77
VV.
WMhington
St.
ligų.
- - - r --'
•
' • •
**
' *
NedarO Skirtumo kiek tų pinigų
CICERO Ofisas: PanedėUo Tak.
praleidai, ir kiek tave jau kiti ap
1314 8. Cičefro At. TeL Cicero 5066
vylė, ateik čionais ir sužinok pilną
VVr^ir Mot^rtj Rnbų Siuvėjas
BRIDGEPORT Ofisas: Altais tak.
teisybę ir atsistok ant tiesaus kelio
13236 8. Halsted St. TeL Boul. 67S7
OVERKOTUS IR SIUTUS
kuri* veda į sveikata.
Padarome ant užsakymo greitai ir pigiau.
Atsinešk šj skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo if X-Ray veltui?
Atliekame darbą kogeriausia HŽ Visiems prieinama
kaina.
CHICAGO MKDICAL CLI&IG
t)r. R. « .
tteCertny,
Valome, t)sš©me if Atnajuinanie Senu«.
505 H. State i t .
fcatnp.
Congress
S Lubos
ValiuMMt: Nuo « IKI 8:80 tak
runedėliais, Seredoms ir Sjubatoms

Į

CICERO TAILORING COMPANY

|

Vakarais 3223 8. Halsted St.

T. BARTKUS IR J. KULPHfSKAS

PATYRĘS

Df. M. ŽILVITIS

— "

JOHN L BAGDZIUNAS

i

C H A S , K. V U O S A I T I S

I

i O f l ? Indiana A T C ,
M . PmUman M 7 9

>

KAZIMER LAUCIUS

X-RAY EGZAMINAS
$1.00

* >^a XM~AJ

L a vv y e r

Patyrę 20 meti} šitame darbe

iMlį

o
v

M.

LIETUVIS ADVOKATAS
Dien.: D. B14—616—127 W. Dearborn 8t. TeL R a n d o * * *a*4-*6&»s

Pėfkaht naujus tfrabdžius, Atneškit pas mus savo Senus siutus
if Overkotus tai mes atnaujisime

s=r=

I

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas
1811 80. Halsted Str.
'Vaandos: 19 lkl l l rytu: i m t
PO pįety; I iki 9 vakare
1n• a m i i M i
a. .
į

I *

NEMETYKsavoPINIGUS;

2314 W. 23-rd Place
Chicago, m .

CLEVELAND, OHIO.

*—m

SIUVĖJAI

S. 0. LACHAVVICZ
Lietuvis

» . . , >» a

i

DR, P. Z. ZALATORIS

Tatof. Boulevard 9M1

BemJriU tvos biataierits, ku

Smagi žinia.

sus gerb. kalbėtojas susirin
kusieji sveikino gausu delnų
plojimu už jų gražias kalbas.
Visų kalbos pabrėžė knygyno
ir spaudos reikšmę ir svarbą.
Programo vedėjas ragino,
kad vis daugiau asmenų taptų
knygyno nariais. Knygynas
turi daug knygų ir visokių
laikraščių. Dabar atvėsus orui kiekvienas poilsio laiku
gali pasiskaityti naudingu,
dalykų.
Svečiai neilgai buvo Vakarėry, nes turėjo vykti į De
troitu } Federacijos Seimų.
Visi apgailėjo, kad svečiai ne
galėjo ilgiaus dalyvauti. Su
svečiais atsisveikinę, kiti šoko
žaidė iki vėlumui.
Šiam vakarėliui rengti šiau
niai pasidarbavo šeimininkės:
M. Muraškienė, M. Kuzmauskienč, M. Pukelienė, p-lė M.
Kuzmauskaite, P. GlugodienČ.
Šios nar§s yra veiklios dar
buotojos ypač knygyno reika
lais, taip jau jos dalyvauja
visose katalikiškose dr-jose.
Tš vyrų daug pasidarbavo va
karėlio surengime: J. Sukis,
A. Padegimas, P. Sedeckas, L.
Luckus, A. Ivinskas, J. VinskUs, A. Azusenis. Knygynas
mano dar surengti vakarų su
vaidinimu po Kalėdų. Per &\

——

^f

DR. CHARLES SEGAL
rerkėla

dėmijon įsiregistravo virš 300
Tos visos auklėtines yra priežiurOjeDominikonių seserų, ku
rių už3aviniai yra suteikti
auklėtinėms tikrąjį krikščio
niškąjį išauklėjimą ir mokslų.

DR. SERNER, 0. 0.

Vai.: 1—3 po piet. 7—8 vak. Ned.
Ir Šventadieniais 16—12 d.
—

I f l U f l I f l T l
Šiemet prasidėjo Šio mertesfo reikalinga. Paskui kalbljo vakarėlį prisirašė penki nauji
9 dienoje su iškilmingomis kun. dr. Česaitis, M. B'agdO nariai pfie knygyną.
( * U ' U R A I HI
Sv. Miniomis. Auklėtinių aka- nas, kun. !#. Vaicekauskas. Vi
>. OIu.«, kor>» Į,
W A n O f f l S

Kotryna Kuperienė.

TeL Ganai 0267 Vak. Ganai 4118

CHTHUltGAS
1*37 80. Morgan Street
Valandos: 9—1S 18 ryto.
Vakarai* nuo t Iki I
CICERO OFISAS;
1943 Stffftft 49-th AttMM
ttetef. Cicero M t t
Valanft.: 1—8: • • V- V. taadlen,
Utarnlnkais !r pMnfčtomM mm 8
lki • ral. rak.
* —
1 •
r- •

rašty "Drauge".

MONTREAL, CANADA

—

S—

SS

Lietuvis Specialistas

Kampas 31st Str.

Gydytojas ir Chirurgui

4 6 3 1 S. Ashland Ave.

Tiek gražaus jaunimo, dar
pirmu kart tilpo mūsų sve
tainėj.
Mokinių koncertas.
Bugs. 7 d. įvyko J. Kudir
kos muzikos mokinių koncer
tas. Visi dalykėliai puikiai iš
pildyti. A. Raisaitė, maža mer
gąitė atliko klasišką šokį.
Mažųjų mergaičių Šv. Cecili
jos choras, padainavo keletą
gražių dainelių.
Daugiaus tokių vakarėlių!
Anitsuj.

—

»-

Traukimas
dantų be skausmo.
Bcidge feriaoalfr aukso. Su mūsų
pleitom galtma valgyti
kiečiausia
maistą. Garantuojame visą eavo dar
bą, ir žemas mūsų kalnas. Sergėkite
savo dantis, kad nekenktai JDSU svei
katai.
1545 West 4?-th Strfcet
Netoli a«w—»«* Ave.

ms

9 m $ vak. Nedėliojus nuo ? iki 12.

STASULANI
:

LOrrtrviū KRAtrcitm

Remkite tuos profesijonaC H A Si Ki V U O S A I T I S
lui, bilfikfitts kttrit garsi
233? So. Leavitt St. Tel. Roosevelt 8982 Chicago. ! nasi dienraštį "Drauge",

|ijjuuui»mt>mittf>mnMP»»fp>»f»»»»ittn"«»'-tsS
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REAL ESTATE ~

nis namas, po 5 kambarius
<5s£.
Visos narės kviečiamos at aukštas beismentas, elektri- L\T
ir M. Saj. daugėtų prietelių. $30.00 ir $70.00, sudaro viso
Lietuvoje tokiu būdu tiktai $100.00. Tos abi Dr-jos pri silankyti nes tai paskutinis kos, pastoge del padžiovinto
drabužiu. Kaina $10,000. Ma
tegali katalikės moterys susi- klauso prie A. L. B . K. Fe-susirinkimas prieš seimą.
žas įmokėj imas. Randasi ne
T.
Petkienė,
pirm.
laukti
geresnes
ateities.
Liederacijos
ir
jos
neturi
iždo.
ŽINIŲ
ŽINELĖS.
toli
š v . Jurgio bažnyčios.
CH1CAGOJJ ATVYKO
IMT
tuvių Tauta Amerikoje ir Lie- Tečiaus prakilnios narių širLAKŪNAI.
2 pagyvenimu namas, po 4Labdaringos Sa-gos Centro tuvoje ateities gražios tęsusi- dys randa budus padaryti piPerkam, parduodam ir
4 kambarius, aukštas beismen
lauks
tik
tuomet,
kada
buslnigų
geriems
tikslams.
T
a
i
rriainom
namus, farmas taip
Vakar tuoj po pusiaudie Direktorių siisirinkinias įvyks
tas, elektrikos, kaina $4.500.
Įmokėti $500.00 kitus kaip £i i r visokius biznius.
nio Chicagon atvyko S. Vai-'trečiadienį rugsėjo 17 d. 8 v. daug apšviestų moterų katali- gražus pavyzdys kitoms Dr. Barba atliekam greitai,
renda, arba savininkas mainys
rf;$#
stybių armijos lakūnai, kurie vak. Aušros Vartų parap. sve kų ir šeimynoms katalikiš joms.
ant grosernės, bucernės, pri pigiai i r gerai.
Mokyklos ir Seserų namų
koms vesti ir visuomenės dar
Kreipkitės:
ims lotus už pirma imokėjima.
baigia savo kelionę aplink pa tainėj.
GROJIKLINIS PIANAS
C. P . SUROMSKIS & CO.
bams dirbti ir motėm teisėms atnaujinimui reikia arti $1,saulį.
3352 So. Halsted Str.
X Pereitą savaitę sugryžo
Real Estate
$125
200.00.
Pusė
j
a
u
suaukota.
Be
Jie praskrido per Chieagą iš vakacijų pp. Bagdžiunų ginti.
3352 South Halsted St.
Tel. Boulevard 9641
Su 102 rolėmis kabinetas ir suolelis,
Taip
paaiškinus
kun.
Bumabejo
Roselandieeiai
suaukos
Tel. Boulevard 9641
iš pietų šono. Apsuko Grant šeimyna iš Michigan valsti
naujas kainavo $700. Turiu parduo
• » • • » • •
parką ir tuojaus
pasuko į jos. Porą mėneshi vešėjo sa šui ir plačiau pasitarus, reika ir 'antrą pusę pinigų. I r turės ti n e s apleidžiu miestą.
svetainę, 3324 N. Marshfield Avenue
las pripažintas svarstytinas ir išpuoštą bažnyčią,
Maywood, kur nusileido.
vo farmoje.
mokykla ir seserų namus.
svarbus.
Pasinaudok proga kol dari
Arti School Street
Taigi, jie anksčiau atskri
X Graborius S. Lahavičius
yra laiko išsirinkti gerą
Klauskite Mr. Reis piano
J . Š.
do, negu pirmiaus buvo pra pasistatė gražų bildingą į ku Nutarta sekančiame sus-me
ieta del gyvenimo arti
P L Ą Y E R — PIANAS
reikalą
plakiau
apkalbėti
pa
larąuette
P a r k i r Sv. Kanešta.
rį j a u įsikraustė.
Ant P a r d a v i m o
Tel. Blvd. 9641
imiero Vienuolino.
TOWN OP LAKE.
sikvietus iš Federacijos Cen
$250
X Dr. K. Pakštas, < < Drau
KAS KĄ NORI
$250 n u p e r k a puiku Player Pianą,
tro tuom reikalu pranešėjo
vartotas
tik
3
mėnesiai.
Cash
a
r
ISPirkti
narna, parduoti,]
AREŠTUOTAS POLICMO- go' ' Redaktorius, grižo į Chi
Murįmo
Ir
budai
ojlmo
namu
i
mokesčiais.
I
n
storame
Beisbolininku priimtuainyti a r budavoti
žodžiu arba bent laišku.
GENERALIS
1722 South Ashland A ve.
NAS "MOONSHINIERIS." eagą šeštadienį.
Kreipkitės p a s
ves.
ClUeago, IU.
7. Pranešama, k a d narė pX Vakar atvyko į Chieagą
i ./
M H
L. Vyčių 13 kp. trečiadienį
s •Ar i
Prohibieiniai agentai atliko kun. Martis, Indiana, Harbor nia Juknienė West Pullmane
Atsilankykite pas mane duosu
ZSMiCKtyicnACO
kratą
Woodlawn
policijos klebonas su kun. P . Andriuliu. serga nusitarta ją 'aplanky rūgs. 3 d. priėmė garbingus
gera patarimą.
mi<ik~~r*
ti;
PAIESKAU Stanislovą Pelecko p a 
3352 So. Halsted Street
svečius - beisbolininkus. M'at einančio
stoties seržanto Lee W. O*-Abu
aplankė
" Draugą".
Ramygalos parapijos, B a r t Chicago, IU.
8)
Priimtas
pakvietimas
M.
Apsaugam Insurinam viską
lainių
vienkemio.
Amerikoje gyvena
Vyčių 13 k p . beisbolininkams
Neill namuose, 4130 Grand Kun. Andziulis tą pačią dieną
Home
jau 23 metai. Girdėjome gyvenęs
T e l Prospect 4345
S.
55
kp.
chorui
dalyvauti
3356 Lovve Avenue
buvo
skirta
imtis
s
u
Homesboulv.
Atrado didelį varini išvažiavo į Racine, AVisc, mi
Pensilvanijos valstijoje.
Malonėkite
pačiam a r k a s apie jį žino m u m s
spalio 5 <T. "Rojaus baliuje"
teadiečiais. Tas pulkelis sugrį pranešti, n e s t a i labai svarbus rei
katilą ir kitas
reikalingas sijų laikyti.
kurį rengia Aušros Vartų M.
žemės reikalas. Atsišaukite:
prietaisas gaminti "moonshižęs parnešė laurų vainiką ir kalas --JCOZAS
KUNEVIČIA
ir Merg. Dr-ja.
,
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
2819
TV.
38
St.
Chicago, IU.
ne."
uždėjo ant visų Chicagos VyNYTI
VISADOS KREIPKITĖS
9) Sekantį susirinkimą nu
W
E
S
T
SIDE.
PAIEŠKOM
m
e
s
P
r
a
n
a
s
ir
O
n
a
ciu.
PAS
MUS.
TAS JUMS BUS
Spėjama, kad poliemonas
sitarta šaukti paprastu laiku,
Daugirdai Svogorio Pet.ro Brazio ir
ANT
NAUDOS.
Malavojime, dekaruojame,
Programas.
didelius pinigus pelnė vež
seseries Jevos Brazienčs kurio gyve
bet
atvirutėmis,
nes
bus
svar
kalsimuojame ir popieruona Ohicapo, 111. apie 15 metų. Bra
Moterų Sąjungos 55 kuopos
Programas susidėjo vien iš zis
damas alkoholio gamyklą.
dirbo
viso
laika
kraučlu
ftapoj
.iame
namus.
Padarome
bus dalykai: neužbaigtieji šia
susirinkimas.
jeigu
k
a
s
žinotumėt
meldžiame
praj
kalbų. Vakaro vedėjas ponas
darbą greitai ir pigiai.
J i s areštuotas.
Federalis
nešti nes randasi svarbus dalykas
me sus-me reikalai: bunco
Užlaikome maliavų, popieAl. Panavas. Kalbėjo delega r a š ė m e du laiškų i r abudu sugrįžo
komisionierius paskyrė jam Protokolas.
ru ir stiklu ir t. t.
party, raportas iš 3£ Seimo,
F R A N K DACG1RDA
tai
p
.
p
.
Baltikauskas,
llukš3149 SO HALSTED ST.
Posėdį atidaro pirmininkė par. bazaro reikalai ir Fede
paranką.
Tos rųšies polie234 4 - t h Kt.
U'llson, P a .
Pres. Ramancionis
monas, suprantama,
negali p. Labanauskienė, atkalbėjus racijos įnešimas moksleivių talis, Sedemka, ir KazakeviChicago, IU. Tel. Yards 7282
maldą kun. B. Bumšui. Daly reikalais, neskaitant paprastų čia. Toliau kvietė kalbėti pa BEETHOVEN CONSERVA8011 W. 35«l S I . Chicago
bnt poliemonas.
Tel. Boulevard 0611 ir 0774
čius beisbolininkus. Kaikurie,
TORY OF MUSIO.
vauja : Kavarskienė, Kišku- jų organizacijos reikalų.
Armitagc 6193
PADAROM PIRKIMO IR PAR
buvo ^baslifur*, tadgi atleis
South Halsted Street,
DAVIMO RAŠTUS.
DEMONSTRANCIJA SU nienė, Klikunienė, Budrikie- 10) Sus-mas uždarytas 6 -v. tina. Kiti gi kalbėjo, būtent: 3259 TeL
k'asekminpai
siunčiam pinigus i r
Boulevard §244
nė,
Simanaviėienė,
Labanaus
•
Parduodam
Laivakortes. 9
AEROPLANAIS.
CICERO hKYRIUS:
kun. Bumšui sukalbėjus mal
p.
p
.
Počevičius,
Miseviėia,
ir
kienė, svečias, kun. B. Bum- dą.
1305 So. 49-th A ve.
Paulikas.
Chanute lauke, netoli nuo šas. Kiek vėliau atvyksta seGeneral Rooflng Contraotor
Visi
stogai egzaminuojami ir
Be
šių
kalbėjo
dar
atvykęs
kret.
p-lė
Brendzaitė.
Chieagos ateinanti sekmadie
ROSELAND, I U , .
aprobavimai duodami veltui.
svečias moks. Klimas. Taipgi
1. Kadangi susirinkimas ne
nį ruošiamos didelės pramo
I
keletą
minčiii
patekę
p.
p.
bizpaprastni
neskaitlingas,
tad
gos
ir demonstracijos ore.
REAL ESTATE
Parapijos mokykla atnaujinanerius Parkauskas ir Stanci
Bus Įvairiausio tipo, mažų ft raportą iš X Mot. Sąj. Seimo
ma
LOANS
INSURANCE
kas.
Visų
kalbos
buvo
"
S
h
o
r
t
nutarta'atidėti iki sekančiam
didelių aeroplanų.
Praeitais metais Roselandie
General Contractor &
but
S
w
e
e
t
"
ir
nenubuodižuos.
susirinkimui.
Pelnas eis " A r m y Relief
čiai sutartinai su savo gerb.
Builder
Daug
įspūdžių
atpasakota.
2.
Taip
pat
nutarta
atidėti
$oeiety."
Mes taisome senus ir dengiame
klebonu kun. P. Lapeliu prie
Su tos rųšies reikalais
,4
Visi buvo patenkinti.
naujus stogus visokios rūšies.
Bunco P a r t y " komisijos ra
kreipkitės pas mane. P a 
šaky, labai gražiai atnaujino
Mūsų trokai vaZhioja Į visas d a 
Omega.
portą.
lis miesto ir priemiesčius.
tarnavimas mandagiausia.
NORIMA IŠGELBĖTI
savo bažnyčią ir visus alto
3. Perskaitytas Akad. Rė
5710 S. Kedzie Avenue
rius. Atnaujino i r svetainę. Ma
PASMERKTĄJĮ.
3 Prakiurimus Stoge
mėjų pakvietimas į jų Seimą
Chicago, HL
lonu šiandien ateiti ir Dievą
Pataisome už $4.00
Rcsidencijos Tel.
Ofiso Tel.
Nesenai miriop nubaustas rūgs. 28 d". Pakvietimas pri- pagarbinti gražioje bažnyčio
NORTH
SIDE.
Visas
Darbas
Garantuo
Prospect 5101
Prospect 5778
Bernard (irant, 19 m. Teis- imat55 < ž l e g a t e * : p-nios Sima- j e
jamas
_
_
r
—
•
roo jis rastas kaltas už polie-l n a v i r * i e n < 1 i r Andrikienė vyks Šiemet Roselandiečiai pasi
2011-13 W . Division Str.
ftv. Kazimiero Akademijos
i
Seimą
su
$50.00
kuopos
gar
- • •
mono nužudymą.
ryžo atnaujinti savo parap. Rėmėjų 3 kp. susirinkimas i- A t i d a . y m a s mokyklos Jvyko r u g - ! » • • •
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Bt'jo
1,
1924,
}stoti
J
Konservatorija
Kuomet andai du jaunu mi bės narystės mokesčiu.
mokyklą ir seserų mokytojų vyks 16 rugsėjo 7:30 vai. va
galima tuojau, bile kada.
Telefonas Canal 5395
4.
Aušros
Vartų
parapijos
lionierių sunu už žmogžudys
F a k u l t e t a s susideda Ii sekamu a s 
namus. Gerb. klebonas su savo kare, parapijos svetainėje.
menų;
tę pasiųsta ligi gyvos galvos pakvietimas dalyvauti bazare auka padarė gerą pradžią mo
PIANO: A. S. Pocius, Mrs. L.. V.
Kvieėiami visi nariai susi Saar,
priimtas;
smulkmenos
bus
nu
K. C. Gaubis ir Miss Josephino
kalėjiman, daug kas susirū
kyklos atnaujinimui. Parapi- rinkti. T a i bus paskutinis Fkirlutė.
Generalis Kontraktoriui,
sitartos
sekančiame
susirinki
SMUIKAVIMO: M. Petrosevičius,
statytojas ir senų namu
pino ir šio jauno, bet netur
jonai irgi neužsileidžia su" sa prieš, 5 seimą susirinkimas.
M
r.
H.
Simons.
me.
taisytojas.
tingo, žmogžudžio likimu.
vo gausiomis aukomis, atneš
DAINAVIMO:
Justas
Kudirka,
Valdyba.
2319 West 24-th Street
Serge Borowsky,
baritonas,
narys
5. Atvykus p-lei Brendzaitei dami jas pas savo kleboną.
Sakoma*, jei tiedu nepakar
Chicago, UI.
Maskvos Operos ir Dwight E. Oook.
skaitomas
praeito
sus-mo
pro
T
E
O
R
I
J
A
I
R
HARMONIJA:
A.
tu, tai ir šis žmogžudį s turi
Draugijos irgi neatsilieka.Stai
A. L. R. K. Federacijos 2?> S. Pocius ir &. S. Petrulis.
but paliuosuotas nuo pakori tokolas ir priimtas. Vienkart Tretininkų g v . Pranciškaus skyrius svarbus mėnesinis su PASTABA: J u s t a s Kudirka, dai i Telefonas Canal 7233
nininkas ir Lietuvos Valstybės Ope
priimtas p-nios Budrikienės Dr-ja paaukojo $25.00. ApašKAUNO MALT EXTRACT
mo.
ros Artistas,
tapo
pakviestas
j
sirinkimas
įvyks
'antradienį
raportas su išl'aidų bylomis tal. Mald. Dr-ja aukavo $30
Beethoveno Konservatorija
mokinti
Tikrai Lietuvių Maltas
rugsėjo
16,
1924,
7:30
vai.
dainavimo.
Apart lavinimo balso,
Mallavojimo K o n t r a k t o r l u s
iš rengtojo vakaro.
Vienas iš geriausiu, turtingas ir
ir tuom i neužsiganėdindama, vak. Šv. Mykolo par. svet. J u s t a s K u d i r k a prirengs repertuarą Dažų ir P o p e r o s Krautuvė
PRAMATOMAS ANGLIŲ
čystas
su keturių uncu pakelis aOperų, Operečių ir Koncertų daina-'
6. Kun. Bumšas, Federaci nurengė pikniką parap. darže.
2338
SO.
LEAVTTT
STR,
pyniais
Europos.
vimo. P - n a s K u d i r k a ' m o k y s ketverPABRANGIMAS.
atstovas
P
r
.
Paliulis
išduos
K
a
u
no
Malt
yra
dėlto
jos Centro Valdybos vardu
gais n u o 3 iki 9:00 Bridgeporte ir
geras k a d y r a išdirbamas geriau
raportą, iš X I V Federacijos penktadieniais Ciceroje. P - n a s Bosiūlo M. S. kuopai apsiimti
I 4 ^ a y e t t e 4223
sia patyrusių išdirbejn KAUNO
rowskis
mokjs
utarninkais
ir
penkta
Anot Ilhnois anglių kasyk
seimo. Taipgi bus svarbių rei dieniais n u o 3 iki 9.
EXTRACT. Netik k a d geras t r
remti ateinančiais metais vie
skanus, b e t i r naudingas del
Klasės muzikos teorijos ir istori
lų operatorių, artimiausiomis
kalų aptarti. Draugijos bei jos suteikiamos DYKAI.
sveikatos, jisai gamina sveikata i r
_
ną mergaitę moksleivę.
'"•
— i -"MP
dienomis anglims kaina turės
p a d a r o apetitą. Taigi kiekvienas
(Kaipo
lietuvys,
lletuvlama
vtaadc
kuopos yra kviečiamos siųsti
Paaiškėja, k a d mergaičių
Lietuvis tauri mėginti vartoti KAU
p a t a r n a u l u kuofęeiiauslal
\
pabrangti 20—25 nuoš. Sa
NO MALT EXTRACT.
atstovus į šį susirinkimą.
JONAS
M. YUSKA,
Tel. Canal 2655
moksleivių rėmimas
labiau
8228 West 38tb Street
ko, tai dėlto, kad darbinin
O. J . P A N S n i N A
Perkant
reikalaukite
Kauno
Pr. A. Kišonas, pirm.
VYŠNIAUSKAS
siai pritinka Moterų sąjungai
Fotografas
Malt E i t r a c t jeigu krautuvinin
kams uždarbiai, imant abelPANSIRNA STUDIO
k a s neturi tai reikalauk tiesiog iŠ
del daugelio priežasčių. Vi
mirė r u p e j o 13, 1924 m.
1901 S. Halsted St.,
Chicago.
Telefonas Canal 0810
vietos.
nai, neina mažyn.
Tolumas n e d a r o skirtumo
9:30 vai. vak. 51 metu
Šv. Kazimiero Akademijos
suomenės darbą
dirbdamos
Saukiamas, važiuoja 1 vtsaa
amžiaus., Gimęs Suvalki , Rėme jų Draugijos 2 skyriaus
Be to, pranešama, kad atMoterys išgarsina savo orga
Lithuanian Products Co.
miesto dalis.
J
joj.
Geriausias plumeris, darbą a t 
3613 S. Halsted St. Chicago.
einančią žiemą pramatomas nizaciją ir pritraukia daugiau
lieku ?erai i r sąžiniškai.
Paliko dideliame nuliū
THOMAS HIGGINS
Tel. Boulevard 7258
|
anglių trukumas.
Šiandie narių; remdamos mergaites
dime dukterį Elena ir se
2313 So. Oakley Ave Chicago,
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j j
serį Ona, ir 2 broliu Juo
daugel kasyklose nedirbama, moksleives Moterų Sąjunga
zą ir Mykolą.
daugel kasyklose nedirbama. gamina savo organizacijai vei
Kūnas pašarvotas 1603
Atėjus gi šalčiams nebus su- kėjas ir kuopų vedėjas, kurių
S. 49 A ve. Cicero. Laido
tuves
įvyks utarninke ru
sp<"\jama gaminti.
^ T a v o Pareiga Jais Rūpintis. "=
taip mums trūksta. Ne sunka
gsėjo 16 d. iš namų 8:30
O V E R K O T U S IR S I U T U S
i
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jt) vidųvaL bus atlydėtas į $v.
Buto, 701 W. Van Buren tokį darbą moterims padary
riai
uikietčja, jie neiino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus,
P a d a r a u Kaip Tik Nori
Antano bažnyčia, kurioj
motinos 1 Prliurėkit juos rupettinfai. Pridabokit kad jų yiduriai
ti,
nes
pašalpos
prašančųi
mer
st., vienam kambarv, kuriame
įvyks gedulingos, pamal
veikt* kiekvieną dieną. Ir jei apsireikštų nors maiisiisis vidurių
TURIU
DIDELI
PASIRINKIMĄ
i
gaičių
nedaug,
o
Moterų
Są
užkietpjimaą, duokite jiems Bamkino—Kūdikių Oeriauąj Draugą.
dos už veliones siela.
gyveno Mrs. Mary S. Brown,
Kūdikiai mėgsta jį. Jie net prašo daugiaus. Jis veikia greitai, len
Rudeninių i r žieminių Materijų
Po pamaldų bus nulydė
gvai,
tikrai. Bonka 35c. aptiekoae ar tiesiai ii laboratorijos.
79 m., kilo gaisras. Moteriš junga dabartiniame savo sto
Kainos Prieinamos, P a t a r n a v i m a s
r
tas į Šv. Kazimiero kapi
Mandagiausias
S
vyje lengvai jų galėtų sušelp
F. AD. R1CHTER * CO.
kė žuvo.
nes. Nuoširdžiai kviečia
104-114 So. 4th Street
BrooUyn, H. T. I
ti keliolika, jeigu keletas
me visus giminės, drau
Kreipkitės P a s Mane
gus i r pažįstamus daly
Busite Patenkinti
Kažkoks Joseph Kopsuca kuopų apsiimtų vieną moks
• s—J
vauti šiose laidotuvėse.
Montro8e kapinėse apsiliejo leivę
išlaikyti. Federacijos
Nuliūdę: Duktė Elena
ke r ošinu i r magino susidegin Centras už paramą mokslei
Vyšniauskaitė i r visi gi
2150 So. Hoyne Ave.
Chicago. |
minės.
__
*• TeL Canal 7081
ti, Kiti jį išgelbėjo.
vėms, gyviau paremtų Mote- .
»iiHiiitnimniiitiiHiiniiiimiiitinii!iitittiitiiiiiiiitiifiiiiiniiiiniiiriiiiuiMiiaiif!Hi^

ERSUROMSKISCO

PARDAVIMUI
PIJANAI

—

.

-

-

—

-

.

•

-

.

.

.

BUK

ĮVAIRUS KONTRAK
TINIAI
A. K A I R I S

GUDRU

i

CONTRACTORIS

IEŠKO

6RIDGEP0RT PAINTING
& HARDWARE CO.

NORĖDAMI

S. L. FABIONAS CO.

—

.n

—

•

•

m

•

—

—

—

•••

•••

m

"

'

-

^

"

' "

JACOBSON ROOFING |
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JOHN G. MEZLAISKIS |
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PLUMBING
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G. SKOBY
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