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DAUGIAU VAIKU PARA
PIJŲ MOKYKLOSE

Vokietija Nutaria įstoti T,
Sąjungon

CHICAGOJE
"

i

•

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ

NENORI PRIIMTI

BROGH> Anglija, rūgs. 25.
NUPIRKO VALTĮNAUJOS GELEŽINKELIU
ŠUNIES.
— Nesenai čionai išimėginiTAIP AT DAUGIAU MOKI
STOTYS.
mas atliktas su nauju milži
Jurininkų Sąjunga šių me
I š Belleville r Iowa, per par
NIU IR AUKŠTESNĖSE
nišku Anglijos aeroplanu.
Kad pagerrinti geležinke tų parodoj nupirko nuo Klai
cel-post vienam žmogui ChiMOKYKLOSE.
Aviacijos laukan suvažiavo
cagon prisiųsta šuo — " B o s  liais prekes transportuoti, di pėdos laivų statymo fabrikos
nemažai svetimų šalių paly
ton bull."
Žmogus atsiųstą desniuose prekybos ir pramo " L i n d e n a u " išstatytą gražią.
Šių metų registravimosi
dovų pamatyti, kaip seksis
šunį atsisakė priimti, nes už nės punktuose, būtent: Klai motorinę valtį.
daro rekordą.
tam milžinui skristi.
Prieš pirksiant valtis buvo
jį reikalaujama 25 dolerių. pėdoj, Šiauliuose, Panevėžy
BERLYNAS,
rūgs.
25.
—
griežtos
Vokietijos
sąlygos
Išmėginimas
davė
kuogeWASHIXGTON, r u p . 24.
Mat, yra pasiustas C. O. D., ir Mariampolėje, Geležinkelių išmėginta Nemune ir mėgini
Vokietijos
ministerių
kabine
vra
šios:
riausius
rezultatus.
— Nacionalės Kataliku ,Gerotai reiškia, kad priėmėjas tu Valdyba mano įsteigti miesto mai davė genu. rezultatų.
to
susirinkime,
kuriame
pir
1.
Vokietija
jokiu
būdu
išAeroplano sparnai abiem
vės Konferencijos kvietimo
stotis, kurias butų galima pa
Sąjunga nusistatusi patiek
ri užmokėti sulygtą kainą.
mininkavo
prezidentas
Kbert,
naujo
neims
ant
savęs
pilnos
pusėm užima 88 pėdas. Il
departamentas iš visų S. Val
Pagal įstatymų,
nepaima vėsti privačiams asmenims ti sakytai fabrikai dar kele
nutarta
iškelti
reikalingo
pa
atsakomybės liž karo sukėli gio yra 54 pėdų. Aukščio -—
[
stybių gavo džiuginančių ži
Į
mas
siuntinys
pastoje
turi eksploituoti. į t e i g i m u i mie tą užsakymų.
sidarbavimo,
idant
artimoj
mą.
19
pėdų.
nių.
sto stoties Kaune
sutartis
but laikomas 6 mėnesius.
ateity Vokietijai butų galima
2. Vokietija reikalauja tuVartojamas 1,000
arklių
Praeitais mokslo
metais
SOVIETU KONSULATO
Chicagos pastos viršinin jau padaryta.
įstoti Tautų Sąjungon.
Te- rėti savo atstovą kaip pačio- spėkų 16-os cilindrų motoras.
parapijų mokyklose ir ankš
Geležinkelių Valdybos iš
KLAUSIMAS.
Belleville
čiaus tas įstojimas turi but je T. Sąjungoje, taip sekreto- Visas aeroplanas sveria 2,200 kas pažymi, kad
tesnėse katalikų įstaigose įsi
paštas neturėjo teisės priim dirbti miesto stočių dėsniai,
suprantamas taip, kad Tautų riate.
svarų.
registravo didelis vaikų skai
Laikraščiai pranešė, kad
ti siuntinio su šuniu.
Bet kurių pagrindu miesto stotys
Sąjungoje Vokietija turėti)
3.
Vokietija
nenori
but
ekMilžinas-aeroplanas padirb kuomtet tas jau įvyko, tai ne!turi but steigiamos ir su ku rusų atstovybė Lietuvai ren
čius, kur-kas didesnis, negu
lygias teises su kitomis did zekutyvės tarybos nariu. Vo dintas militariniams tikslams.
pirmbuvusiais metais.
Bet
riomis suinteresuoti asmenys giasi ^Klaipėdoje įtaisyti kon
ką padaryti.
žiulėmis valstvbėmis.
kietija aori pasilikti ateity
Mmet d a r labiau didesnis.
I š Chicagos pastos pasiųs gali susipažinti Geležinkelių sulatą ir prekybos atstovybę.
neutralė,
kai
kad
Šveicarija.
Pasirodo, kad katalikai tėMANCHURIJOS LORDUI tas užklausymas siuntėjui, ką Valdybos Važiuoties Tarny Butą net gandų, kad konsulu
Po to ministerių kabineto
norėtų
NEVYKSTA.
bus paskirta kažkokia komu
vai vis daugiaus ir labians nutarimo, Vokietijos vyriau Taigi, jei Sąjunga
boje.
jis
mano
daryti
su
tuo
"
siun
nistė.
ima suprasti savo* mokyklų sybė tuojaus pagamino merao vartoti kariuomenę prieš ku
tiniu.,'
'
jei
tas,
kuriam
buvo
P E K I N A S , rūgs. 25.
—
Bet bolševikų atstovybė da
svarbą ir katalikiškojo švieti randumą ir pasiuntė dešin> rią nepaklusnią valstybę, Vo
IŠ
{LAKIŲ.
siųsta,
nenori
jo
priimti.
karo
lordui
bar praneša, kad konsulatas
čiaf valstybių, prigulinčių (T. kietija neduos reikalaujamos Manchurijos
mo naudingumą.
kariuomenės
kvotos, taipat Chang-Tso-lin nevyksta ka
Įlakių miestelis turi gražią nebus steigiamas.
Tai kuogeriausiai
liudija Sąjungoje ir turinčiu savo
GALYBĖ ŽMONIŲ UŽ NU- bažnyčią,' puikijų
#n o •
\~ i J neleis, kad per Vokietijos te- riauti su Pekino valdžia.
mūrinių
skaičius
vaikų.
Šįmet tas . .
J
atstovus /T. Sąjungos tarybo-l
.'
* . v.
TEISTA MflUOP.
Pekino valdžios kariuome ,
namų.
K a r o laiku miestelis
UNIVERSITETO SKAI
skaičius rekorduojamas kaipo
rp
,
ritonją
butu
siunčiama
kokia
Tr
armija.
nė ties Shanfcaitovan atbloškė
kuone visas buvo gaisro su
TYKLA.
aukščiausias.
je.
«Tame memorandume ? v o-,
IT:
Imtasi visą. galimi] priemo naikintas.
atgal to kare lordo dideles
Dabar palengva
kieti ja
paduoda
dešimtįišsprepos- Nori kolonijų.
kuriuos
ji norėtų
Vadinas, katalikiškos moky mų,
Šiais mokslo metais bus asti pirm įstosiant T. Sąjun^ wpt
^ j j ^
^ spėkas ir priede atsiėmė dar nių išgelbėti nuo pakorimo statos naujus namus!
ių ^
klos žymią daro pažangą.
Bernardą Grant, kuris teis
du miestu.
Nesenai Įlakiuose
įkurta tidaryta Universiteto skaity
Pažymėtinas vienas daly ^ o n "
riais Vokietija reiškia norų ir
Kovės iniciatyvą turi Pe mo pasmerktas miriop už po- keturių klasių mokykla su 6 kla. Ligi šiol veikė tik stu
kas.
Perniai mokslo metais
Trys pirmieji posmai yra v j i t i o s , y r a
svarbiausi
šie
kino valdžios armijos vadai. licmono nužudymą Chicagoje. mokytojais.
dentų Savišalpos Draugijos
jaunimas daugiausia spietėsi absoliutės sąlygos, kuriomis trys:
Grant turėjo but pakartas
Tad Maaclmrijos armijai bus
Rugpiučio 18 įvyko čia šv. skaitykla, kur buvo galima
Į katalikškas kolegijas.
Šį remiantis Vokietija gali inei1. Ankščiau, negu vienerių
pirmomis spalių
dienomis. Roko atlaidai.
tik laikraščių,
Po bažnyti pasiskaityti
met gi nors kolegijos yra pil ti Sąjungon.
Kiti posmai m e h J r a i k a a > o v a k u o t i Ruhro nelengva pasitvarkyti.
'[PraSomas gubernatorius pa nių pamaldų buvo susirinki dienražčių, vienas kitas sa
nos, bet didžiuma jaunimo pa reprezentuoja Vokietijos no teritoriją.
korimą atidėjo trims mėne mų.
vaitraštis. Universiteto skai
DEL,
"DRĖGNŲJŲ"
PHILIsuko i katalikiškas aukštes- rus ir viltĮ.
2.
Vokietija savo intere
siams.
tykioj bus galima gauti kny
PINŲSALŲ.
neg mokyklas (high schools).
Tos rųšies memorandumą sams norį atgauti savo kolo
Kuomet aukščiausian vals
gų ir mokslo žurnalų.
Katalikiškuose universite
nijas.
Dėlto,
turi
vilties,
pasiųsti, sakoma, vokiečiams
LIETUVOS KARO
WASHETOTON, rūgs. 25. tybės teisman paduodama atuose šjmet taipat ir studen
pataręs Anglijos
premieras kad T. Sąjunga tų kolonijų — Ligi pastarųjų laikų Phi- peliacija, tai tuo pačiu laiku
MOKYKLA.
tų daugiaus.
CHICAGO. — Šiandie praMacDonald.
Bet pažymima, mandatą paves Vokietijai.
nubaustojo advokatas renka
lipinų
salose,
kurios
yra
Suv.
Iš visų vyskupijų praneša,
matomas gražus oras, anot okad jis jiems nepataręs pa
3. Vokietija reiškia noro, TTW1 . , .„ . . ,., .. ...
parašus peticijai.
Peticija *&io rugsėjo pabaigoje Lie
kad šįmet parapijų
mokyk
kadj .ir ,kitos
link .į (.Valstybių jurisdikcijoje, ne bus įduota gubernatoriui s u , t u v ° s ,Karo Mokykla išleidžia ro biuro pranešimo; kiek šil
*tautos ,kas ,._,
duoti jokių sąlygų.
s\
lose skaičius vaikų daug di
stojimo gautų reikalingo pa buvo vykinama amerikoniška prašymu atmainyt*
savo auklėtinius — karinin čiau.
mirties
prohibicija.
Vokietijos sąlygos.
desnis už perniai.
lankumo. Ypač tas turi pa
kus ir tuojaus priims naujus.
Pagaliaus «ios šalies prohi- bausmę.
Tik viename Xew Yorko
Pirmos trvs svarbiausios ir liesti Rusiją.
Praneša, kad tai peticijai Baigę gimnazijos 6 kl. pri
bicionistai
ėmė
darbuotis,
mieste šįmet parapijų moky
imami be kvotimų.
jKitigi
J O N I J A . Generolo Chang- i d a n t i r t o B e s a l o s * Volsteado surinkta jau 100,000 parašų.
klas lanko virš 100 tūkstan
Rugsėjo 24, 1924
turi pereiti kvotimus. Lietu
l 8
hnių
k i
Advokatas
tuomi
nesitenkina.
Tso-Lin aeroplanų flotilija
**??
^
^ ^ s
Lietuvos 100 litų
$10.00
čių vaikų.
viai
jaunuoliai
turi
progos
Philipinų salų gyventojai Nori surinkti pusę miliono
Anglijos 1 sterl. sv
4.46
pradėjo bombarduoti genero
išeiti
yį
karininkus
vyriausy
tam griežtai priešinasi.
Ža parašų.
Francijos 100 fr
6.28
lo Cbi-Li ties Shanghai pozi
bės
lėšomis.
FRANCUOS RADIKALE
da jie tuo reikalu
kreiptis
Belgijos 100 fr.
4.83
cijas.
Shanghajuj
yra
3,000
MASKVA,
rūgs.
25.
—
APirm visako reikalinga iš
VALDŽIA SAVAIP
Šveicarijos 100 fr.
19.00
Aukščiausian Teisman Washamerikiečių.
15,000
japomj
POLICIJOS
PENSIJŲ
not žiniją, Petrogradą, kurį
tikimybė ir lietuvių kalbos
SPRENDŽIA.
Italijos 100 lirų
4.39
ingtone.
ir
8,000
europiečių.
Kad
jų
FONDE
BETVARKE.
mokėjimas.
bolševikai vadina Leningra
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00
ROMA« rūgs. 25. — Kad du,- užsėmė vanduo, išsiliejus gyvybę ir turtą apsaugojus*
McADOO UŽ DAVIS'Ą.
Iškelta aikštėn
policijos
atplaukė į uostą - Amerikos
Francijos radikalė valdžia iš Nevai.
pensijų fonde betvarkė, kuo
karo laivų, 5 Anglijos,
2
kelia kovą Bažnyčiai, tai liu
fimmimimimitiimiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiimiimmiiiiiiiiimii
Kai-kurios miesto dalys tu
N
E
W
YOHK,
rūgs.
25.
—
met
per
advokatą
Reed
dvi
S I Ų S K I T E SAVO G I M I N Ė M S
dija faktas, kad valdžios su rį apie 10 pėdų vandens. Vis Francijos ir 1 Italijos.
Gryžęs iš Europos McAdoo moteriškės, policmonų našlės,
statytame biudžete praleistos kas arba nugrimzdę
arba
turėjo konferenciją su demok. Iškėlė skundą, kad vieton 5,MASKVA. Dėlei prasidė
išlaidos atstovo prie Vatika pliuduriuoja.
L I E T U V Ą
kandidatu į prezident Davisi 000 dolerijų pensijos, jos tu
no išlaikymui.
Iš Maskvos pasiųsta maisto jusio badmečio daugybė gy McAdoo užtikrino
Dąvisa/ rėjo sutikti tik su puse tų su
ventojų
apleidžia
savo
vietas
Bet tuomi jie
nepakenks ir kitokių pagelbai priemo
kad jis darbuosiąsis jo nau mų^ Nežinia kam teko kitos
ir su visais gyvuliais keliasi dai.
Bažnyčiai, tik pačiai Franci nių.
dvi pusės — apie 5,000 dol.
i šiaurę.
Didžiausios pabė
PER
jos valstybei
ir jos intere
Kalbama,
kad
miesto
majo
persikėlė per
sams visame plačiame pasau MIRĖ BRIG. GEN. SAWYER gėlių minios
GEN. PERSHINGUI NESU ras iškels nuodugnius tardy
?5
Volgą.
Sovietų vyriausybė
lyMAŽINTA
ALGA.
mus.
(Deja, vesti tardymus
yra bejėgė sulaikyti juos vie
MARION, O., rūgs. 25. —
nėra reikalingo fondo.
I
toje ir aprūpinti maistu.
WASHINGTON, rūgs. 25.
MILWAUKEE NEPILDOMA White Oak farmoje staiga mi
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
-— Pranešta, kad gen. Per- NĖRA KARALIAUS GIM
rė brig. gen. Ch. E. Sawyer,
PR0H1BICIJA.
J A P O N I J A . Neseniai Ja shinguiy kurs* paliuosuota s iš
geriausia patarnauja. "P R A U G A S"
mirusio prezidento Hardingo
TUVIŲ DIENOS.
siunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
M I L W A U K E E , Wis., rug. personalis gydytojas.
J i s ė- poniją ištiko baisiausi vėtra- armijos aktyvės tarnybos, li
STYBES BANKĄ ir ŪKIO BANKĄ.
sritys
sunaikintos.
{Tokio gi gyvos galvos bus moikama
COPENHAGEN, rūgs. 25.
25. — Milwaukees apskrity jo 64 m.
"DRAUGAS" siunčia pinigus litais
cyklonas.
Pietų
Japonijos pensija tokio didumo, kai bu — Danijoje visais laikais bu
distrikto
prokuroras Wenir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafmieste vanduo užsėmė 43,600 vo mokama alga.
vo įpročio karaliaus gimtuvių
gert paskelbė, kad ateity jis
AVASHINGTON, rūgs. 25. namų.
tais t telegrama.
Didžiausi nuostoliai.
dienoje visus valstybės tar
atsisakąs traukti tieson " m o — Tarpparlamentarinės uni Elektros susisiekimas
"DRAUGAS" P U B L CO.
per
ANGORA, rūgs. 25. —Tur nautojus paliuosuoti nuo dar
onshinerius," kurių namuo
jos 23-ioji konferencija 1925 trauktas.
2334 So. Oakley Ave.
Chicago.
kijos valdžia šiandie daugiau bo uždarius tą dieną
visas
se randamos
"moonshine"
metais įvyks "VVashingtone.
Telef. Roosevelt 7791
sia rūpinasi dviem dalykais: valstybės įstaigas.
gaminimo priemonės.
Tai
Ofiso Valandos:
ITALIJA.
Mussolini pa- nori visoj šaly pratiesti tinkšiandie Danijoje yra soci
dėlto, kad bylų laiku prisiekę
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
teisėjai prasižengėlius visuoKONSTANTINOPOLIS, r. sirašė su Šveicarija sutartį, lą geležinkelių mOitarįiiams alistų valdžia. J i išsprendė,
Sekmadieniais uždaryta
met paliuosuoją. Dėlto, trau-,25. — Pranešta, Sivas aps- kad visus galimus kilti ginčus ir ekonominiams tikslams' i r Į kad karaliaus gimtuvių dietiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiim
kuodaugiausia noje neturi but jokios naciokti teisman y r a tuš&as dar-;krity įvykęs naujas
žemės tarp tų valstybių riš arbitra- įkurti visur
mokyklų.
nalės šventės.
cijos būdui
fa^^
drebėjimas.
—
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Teciaus

f

l MILŽINIŠKAS ANGLUOS
AEROPLANAS.

Įstojimo Sąlygas

—*m

« * * • * « • .

PINIGŲ KURSAS.

PETROGRADAS VAN
DENS UŽLIETAS.

PlNIGUS
ii

t

DRAUGĄ

o i A tr d i i

Ž

tiiiiiiiiifiiiiimiiiiiiiiiiuiiuuiiuiiuiiiuii REPUBLIKONŲ KOTISTA.
"DRAUGAS"
TYMAS.

KetvįrtaiUie, &ugs. 2Ž,
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TAUTĮĮ SĄJUNGA IEŠKO TAKOS.

Pnhlished Daily ELrcept Bundaya
One Vear
96.00
6ix MonLhs
$3.00
AT NEWS . STANDS S c A OOP):
DRAUGAS PIUULSHING OO.t I n e
1*34 So. Oakley Ave.,
Chicago. Di.
Red. Tel. Roosevelt 3910
Admlnistr.: Roosevelt 7701

AkTINANttS A. L. & K. kiekvienai II mūsų ir jie pa- ir mūsų protas, mūsų žodis,
iftl&mi nevien jau esančiai sų- mūsų jėgų lieka amžinai neMOTERŲ S4JUN008
jttagėtei bet ir kiekvienai pergalimi gyvenimo verpetų,
VAlta

Jau antra savaitė kaip apie 50 tautų atstovai suvažia*
kandidatei - moterei - mer- Juk ir gamtos įstatymai aišKiekvienoj valstybėj ši'andie prajovus kelia žinoma sla vc gražion ramion Šveicaru, ženevon įnirtusiai ietka Jau Į godis } Amerikos Lietuves ginai. t a p t i sųjungiete gali kiai nuims rodo, kad tik tas
Katalikes Moteris.
kiekviena bile dienų, o dirbti 1 išturi, kas yra tvirčiausiai ir
pta Ku Klux klano organiza nuo amžiy pamestos taikos. Gudrybėmis išmiklintos taucija. Jį visur šiandie maišo tų smegenys, susikoncentravę Tautų Sąjungos pilnates se- B r a n g i o 6 fiesute8 p r a ė J U 8 tokį darbų, kokį mūsų pienas tinkamiausiai surėdytas apsijon, galvoja apie tokį receptą, kurs pagydytų tautas nuo vasaros karščiams ir sulaukus parodo yra gražu, prakilnu,tik siginti nuo visokio bloga bei
si
politikon.
Rinkimuose
iš
IMlIlIIIIllliltlIlJlltlUUlUuiitilIlIlIlIlIlIfli
karo ligos.
kelia
religinę
piliečių
tarpe
vėsaus rudens, kuomet užsi reikia didžiuotis. Neviena iš pražutiee. Žodžiu sakant, kur
LIETUVOS UNIVERSITETO
Susirinkę
taikos
medikai-burfcjai,
kaikurie
iš
pašauki
neapykantą. Ta slapta organi
daro visokie išvažiavimai, mes mūsų išsivaizdinus, kaip-gi vienybe ten ir galybė.
SVEIKINIMAS.
mo, kiti-gi iš prievartos, ilgai tariasi nesutaria ir galop
Taigi gerbiamos sesutės!
zacija darbuojasi, kad į valgauname progos
padirbėti čia lysti akysna kam nors ne
paveda
vienam
gudragalviui
p.
Benešui
sulipdyti
bendrąją
Pliiladelphijos Franklino In- idininkus patektų tik vieni jo?
savais reikalais ir vilioti do Moterų Sųjnngos Vajus .pra
mintį, kuria dauguma pasitenkintų. Čekoslovakija pačiame taip sakant, apie namus. Pa*
dirbėti turime labai daug, lerį iš jos prirašant jų į Mo- sidės su pirma diena spalio
stitutas rugsėjo 17 d. minėjo nariai arba šalininkai,
vidury
Europos,
kur
užkliūva
visi
politikos
vejai
ir
audrin
savo gyvavimo 100 metineti • Trys atskirios politinės par gi verpetai, ši šalis, savo ribomis labai patenkinta, nieko nes darbo tiek sūsitrukdė va terų Sųjungą, užrašant jai šių metų ir baigsis su pirma
sukaktuves.
tijos šiandie kovoja už pir- daugiau nenori kaip tik taikos ir saugumo. Joje dabar saros metu, kad nei galo nei naudingų *- gerų laikraštį ar' diena balandžio. Taigi pra
Iš viso pasaulio buvo suva-, m e n y D C j ga]įGS gyventojai - pridygo ir gudriausių politikos galvų, kurių miklumu kar krašto nesimato. Ypatingai parduodant jai bilietų j puikų džia Jau netoli. Dėlto dabar
žiavę tai dienai mokslo vyrai plačioji visuomene, reikalavo tais pasinaudoja ir subtilus Paryžius, ir pastyręs Londo pas mus lietuves ir lietuvai- j vieša pasilinksminimų - puo- kviečitt visas A. L. R. K. Mo
Philadelphijų dalyvauti gar tų partijų kandidatų į prezi nas. Tad visai nenuostabu, kad šitos šalies atstovui p. tes toji "vasara'' gal buvo tų. Juk tai yra perdaug. terų Sųjungos kuopas ir kiek
bingos Franklino įstaigos iš dentus pareiškimo, kaip jie Benešui kliuvo proga taikos receptą suredaguoti.
per ilga - per karštu ir dėl Be. to viso jos gali apsieiti, vienų jų narę daryti specia
kilmėse.
atsineša i Ku Klux klano pra
P. Beneš savo projektą jau patiekė. Mus pasiekė tik to mes taip toli atsilikome o centas paliks kitiems reika lius pasitarimus, kaip suda
Uauta daugybe pasveikini-jj o v u s
atskiri jo kąsneliai. Kurioj formoj bus galutinai priimtas darbe nuo kitų visų kultūrin lams, gi laikas jų ~ pasilsiui... rius tinkamų pienę, kaip dau
mų iš įvairių universitetų, j Pirmiausi'a progresyvių ar- p. Benešo projektas — šiandien dar negalima tikrai pasa gųjų tautų. Tik trumpų va Sesutės, jei taip mes mintija- giau atnešus naudos musų sųkaip antai Cambridge, Ox- ba trečiosios partijos, paskui kyti.
landėlę studijavus kultūros' me, tai klystame. Mes nepri jungai ir drauge j'ačios sau ir
t'ord, Sorbonos, Louvain, Ka demokratų partijos kandida
dėsnius, išvystame, kad nėra valome artimui pav>dėti ge- savo draugėms. Tegul laike
ARBITRAŽAS.
raliaučiaus ir kitų.
tai atsakė į tuos reikalavi
Taikai palaikyti visų priimtas* tarptautinio arbitražo šiandien tautos ar šalies ku- rovės, mokslo ir apsaugos, to vajaus nepalieka musų sųIr Lietuvos jauniausia uni mus. Jie viešai pasmerkė Ku principas. Tik kaip priversti kiekvieną valstybę savo ne ri nedirbtų visuomenės labui. Nedirbdami visuomenės darbų jungiečių
neaplankyta nei
versitetas neatsiliko, atsiuntęs Klux klano organizacijos dar sutikimus su kaimynais pavesti arbitražui, teismui? Šituo kuri nė progresuotų ekonomi- mūsų ir mūsų vaikų laukia viena lietttvltj šeimynos gry
gražų pasveikinimų. Šį pas bus, ir pareiškė, kad tos rų- klausimu daugiausia ir sukama galvos. Juk didžiosios joji, apšvietoj. Tai yra atlie- liudna ateitis, rytojus - tam- telė! Tegul nelieka nei viena
veikinimų Amerikos spaudei šies organizacijų nebereikia valstybes bylose su mažomis jokiu būdu nenori pasiduoti kama sujungiant spėkas ir tur' sus, - šaltas, - beširdis, tfik lietuve" katalike moteris -ypatingu būdu pabrėžia ir jo nei kovoti. -Jos pačios galų teismui ir viską sprendžia ginklu ir smurtu. Lietuva norėjo 1% vienybėn* Nes suvienytas žvilgterėkim, sesutės, į mūsų mergina neprirašyta į Moterų
ištisų tekstų talpina savo skil- gausiančios. Taipat pareiškė, Vilniaus bylą ir Želigovskio avantiūrą pavesti Hagos Tri turtas, protas sudaro galin- Į kaimynus - svetimas tautas -- Sąjungų* Jei taip padarysi
tvse. "Boston Transcript' kad kaip tas, taip kitas su Ku bunolui, bet Lenkija atsakė, kad ano Tribunolo sprendimai gm jėgų, su kuria viskas nu- &r ir jie nedrąsumu prisiden- me, tai mes parodysime mei
į m, ar jos ranka numoję sali- lę artimo; nušluostisime aša
įdėjo net Liet. Univ. laiško Klux klanu nenori turėti nie jai esą neprivalomi. Vilniaus pavyzdys ne pirmas ir ne veikiama - padaroma.
fotografijų. W\ įdomų doku ko bendra.
Jštiesų nors mes ir esame | n a s i n u o draugijų, apdraudų? ras verkančių šeimynų, aplan
paskutinis.
\
tnentų žemi'au paduodame:
Taip padarė La Follette ir
Vis labiau įsitikinama, kad laisvu nepriverstinu arbi pasilikusios kiek draugijos v i s a l n e ! J i e l a i k o s a u k a s " kysime jas ligoje, palaidosi
Pennsylvanijos
Davis.
tražu daug ko nepasieksi. Jei nebus jokios prievartos, tai kelyje, bet nesirandame už dieniu užsiėmimu, gyvenimo me mirusius ir suteiksime
FRANKLINO INSTITUTO
Laukta tokio pat pareiški stambieji kriminalistai niekuomet teisme nepasirodys, kad miršimo tyruose. Daugumas iš pareiga visuomenės darbų ir prieglaudų ir apšvietų gy
Ponui Prezidentui, Valdy mo ir nuo republikonų parti atsisėstų kaltininkų suoluose. Jie čia ateis tik tuomet, kai mūsų pasiekėme mokslų, paži tuomi didžiuojasi. Ir jie tei viems. Musų darbas yra pra
bai ir Nariams.
nome pasaulį su jo civilizaci singai didžiuojasi !Mes irgi pri kilnus, šventas ir pilnas ar
Lietuvos
Universitetas, jos kandidato, Prez. Coolidge. teks jiems lošti teisėjų roles.
reikšdamas savo gilios pa Buvo spėjama ir laukiama,
Žmonija dar'nepasiekė tokios aukštos moralybės, ja ir jau mums kelias atviras valome didžiuotis iš darbo, timo meilės. Taigi dirbkime,
garbos, siunčia nuoširdžius
kuris teikia artimui geres o Visagalis' mums palaimins.
pasveikinimus
GARBIN- kad tuo svarbiu klausimu jis kad ji galėtų apsieiti be jokios prievartos. Kaltininkas vi į darbų prakilnų naudingų,
nės ateities: apsaugų o ir apM. V.
SAM FRANKLINO INS tas savo žodi šiomis dieno- suomet vengs teismo. Šitas keblumas butų dalinai praša reikalingų.
TITUTUI, kuris šių metų
lintas, jei visos valstybės sutartinai pareikštų, kad atsisa
švietų. Atminkime, kad ne
—-—
rugsėjo 17 d^ mini iškilmin mis kalbėdamas Šventojo Var kymas bylą teismui pavesti "ipso facto" yra prisipažini Aciu darbštumui ir pasišven
timui mūsų vadų ir pirmta- vien sutaupintas kišeniuje do
PAIEŠKOJIMAI.
gas 100 metų sukaktuves do Draugijos suvažiavime.
mas
prie
kaltybės.
Kas
jokių
suktybių
neslepia,
tas
juk
nuo įsteigimo dienos.
kunų šiais metais Šventėme leris padaro laimingais. Tą
Tečiaus milionai apsivylė.
Vardas, kurį nešioja In
nepabugs bešališkos tiesos ir viešumos.
dešimtmetinį jubilėjų vienos kišeniuje dolerį kartais mes
Giminės JLietuvoje prašo ži
stitutas, įkvepia giliausios Prezidentas smerkė socailizJei abi pusės atsisakytų teismui bylą pavesti, tai Be iš svarbiųjų musų visom, pametame— praleidžiame ne nių arba dabartinį adresą
pagarbos ir simpatijos jau mų ir komunizmų, bet fepie
smų ir yra plačiai žinomas Ku Klux klanų nei pusės žo nešo projektu einant jos abi "ipso facto" kaltos butų ir organ. t. y. A. L. R. K. Mote naudingai. Nesakau, kad mu JUOJO Kavanskio, kuris yra
Lietuvoje, kuri tik nesenai
abiem reiktų tarptautinę sankciją (prievartą) pritaikinti. rų Sųjungos. Skaitome jos na sų kisenius privalo būti tuš apsigyvenęs New Yorke arba
atstatė savo nepriklausomų džio. O juk šaliai tiek kenk
Galop juk neužtenka teismo nuosprendžio. Kokia bė rių jau tūkstančiais ir jos čias, bet labai yra naudinga Chicagoje.
valstybę ir kuri įsteigdama smingas tas klanizmas, kiek
savo Universitetų pareiškė
da kaltininkui jei jis nuteistas, bet teismo nuosprendis nuopelnai yra pažymėti isto Ir būtinai reikalinga, bent Ieškome žinių apie Adolfų
sUvo valių aktingai daly^, socializmas su komunizmu.
jam netaikomas? Jis susikiš rankas į kišenes, kepurę pa rijoje. Taigi milžiniškas dar kiek iš tų dolerių įvestinti į Diek, kuris gimė Mariampovaitti moksliškos minties ku
Ir ištikro ypatingas ir keis
rvboje, turėdama prieš save tas toks republikonų nusista suks ant ausies ir švilpaus iš platoniškojo verdikto. Tad bas jau padarytas. Lieka dar saugų - pelningų ir užtikrin lės Apskrityje. Per pereitus
gerų pavyzdi AMERIKOS
reikia tvirtų sankcijų ir teismo nuosprendžiams įgyven mums prisidėti po šapelį ir tų musų iždų, iš kur tie musų
dešimts metų gyvenęs New
NEPRIKLAUSOMYBES tymas. Seniaus tas jų nusista dinti. Seniau apie tai nedrįsdavo tarptautinėje plotmėje
TĖVTJ, kurie giliai buvo į- tymas nebuvo toks atviras.
jau musų tikslas atsiektas, doleriai nebus išvogti ir mes Yorke.
„ sitikinę, jog mokslo žinių Bet nuo to laiko, kuomet kalbėti. Dabar jau drįsta. Gal su laiku prieis išvados, kad ?• * •
*•
•<- juos be tikslo neišaikvosime. Prašome žinių apie Antanų
daugumas ir plėtimas suda
., ,.
.J ,. _ ,
. . .
i i * .Lietuves
ir
lietuvaite
v•
Atėjus blogai dienai ar se- Vaičių, kuris kadaise gyveno
rinkimus reikalinga tarptautine karo paiega, kuri priverstų neklauža skaitydamos protokolų
ro tikrą pagrindų pilietybei, Maine valstybėje
S10
nes visų labiausia padeda laimėjo republikonai su kla- das pildyti tarptautinius įstatymus.
jubilėjinio Moterų Sųjungos natvei mes iš to suvienyto Juan et Carriza, Carrinetes
išauklėti apšviestų ir sąmo nizmo pagelba, viskas pasidaMažosios ir vidutinės valstybės greičiausia skaitysis Seimo patėmysite musų vei-jtufto 1 pasiimsimė gal daugel No. 122, Cardoba, Argentinoj.
ningų demokratybę, kaipo
su tarptautiniu autoritetu, ypač jei už jo nugaros bus ar-L .
aukščiausios politinės bū
,
. .
*
r> • L „
i • • x" A
• kimo prana šiais metais. Tas kartu daugiau, negu busime Ieškome Vladų Aleksandrų
re atviriau ir aiškiau.
ties formų.
a
motų, kreiserių ir areoplanų. Bet tegu susikivirčija Amen, ^ * jin padėjusios. Dar daugiau, Kostšickili iš Graščių Kaimo,
'Tokį palikimų yra pali Tokiu politiniu nusistatymu ka su Kuba, Anglija su Portugalija ar Rusija su Buchara. * * * * » ™ ^ t
D<
kęs savo Tautai ir visai republikonų partija pasitar Nesant jokios jėgų lygsvaros, didžiosios valdybės mokės ^ a i S ^™£™1
£f~ negu mums grįžtanti doleriai, Krakinados Valsčiaus, Panev s
|M
AV)S
n
žmonijai tas nuostabus ir
pajusti
savo
išdidumą
ir
galybę
ir
nepasiduoti
kaž-kokiam
^
' '* naudos bus jš to, kad musų.vėžio Apskričio.
universalinis Genijus Ben nauja ne visuomenei, ne ame
riai. Tie doleriai naudingi" nevien suvienytas turtas bet
Kas turi žinių apie virina)
jaminas FRANKLIN, kuris rikoniškoms įstaigoms ir pa ten tarptautiniam teismui.
•',
vienodu atkaklumu ir atsi
nėtus asmenius prašome atsiNuo
1914
m.
pamokos
franeužai
ir
belgai
pasidarė
triotizmo
praplėtimui,
bet
fa
davimu ieškojo tiesos ir po
litinio gyvenimo ir Fizikos natikams
triukšmadariams. net perdaug realus. Jie mažai tiki tarptautinėms neapčiuo tuomet mes galėtume nusiginkluoti ir ramiai atsiduoti kul šaukti i» *
srityje, taikydamas ir vei- Be to, skaudžiai ji nuplaka ir piamoms garantijoms. Savo saugumui patikrinti jie būti tūros kilniam darbui. Lietuvai baisiai įkirėjo nuolatinis Lietuvių Biurų,
nu ir antru atveju tikrai
nai nori šalę Tautų Sąjungos turėti dar atskirų sąjungų ginklais barškinimas, ypač iš pietų pusės, tad musų šalis Foreign Language
moksliškų metodų ir rem save.
damasis įgimta jam instui- Nes šioj politinėj kampani su tamtikrdmis suinteresuotomis Europos valstybėmis. mielai atiduotų savo bylas tarptautiniam teismui, kad tik
Information Service.
iija.
jis
butų
bešališkas
ir
drąsus.
Bet
musų
jaunai
Respublikai
daug
patogiau
butų,
jei
aug
110 West 41 Street,
Tokių palikimų įkvėp joj klanizmo klausimas yra tų tarptautinis solidarumas plačiausioje prasmėje. Tik
K.
P.
1
tas FRANKLINO INSTI vienas svarbiausių klausimų.
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ifciiM.Hhiin.inui n. m*
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TUTAS 100 metų darbavosi I
tegali tik ateitis.
tuvos susisiekimo lėtumų. Ekscesas, gir
kad galerija juoktųsi.
stengdamasis nustatyti Fi
zikos dėsnius ir pritaikinti
Antra ,kas man krito j akį Ameri
di, Lietuvoj nuvažiuoja per valandų tik
Net ir tie žmonės, kttfie kitados
juos žmonijos medžiaginei
kos lietuviuose, tai jų amerikanizacija. Iš
30 amerikoniškų mylių. Žinia, kad Amepilnomis pasišventimo širdimis patys au
gerovei sustiprinti, jos in
tikrųjų, musų tautiečių amerikonėjima*
telektualiniam
akyračiui
'rikos traukiniai yra greičiausi^ pasauly,
kojo Lietuvai ir kitus ragino aukoti, šian
praplėsti ir sąmoningam
tenai eina milžiniškais žingsniais.
leciau betgi ir Čia pasitaiko visaip. Pa
dien kažin kairj, tarytum, nusiminę žiurė
santykiui su gamta ir gy
Amerikoje gimusieji lietuvių vaikai
vyzdžiui, važiuodamas į Matich Chunk į
jo į Lietuvos padėtį. Vieni tatai išreiškė
venimu sutvirtinti, kas su
daro vienų būtinųjų sąlygų
visados buvo daugiau amerikiečai, negu
Shenandoah sugaišau 4 valandas, kol trau
aiškiai, kiti nutylėjo, tečiau numanau, kad
tam, kų mes vadiname žmo
lietuviai, teclau lietuvių visuomenėje iki
kinys nuėjo 37 amerikoniškas mylias; lojų širdyse buvo kažkoks nepasitikėjimas
gaus laime.
(Tųsa)
1921 metų jie užimdavo tik nežymių vie
komotyvos ratai sukasi vos po 50 kartų
savo šalies dvasia ir jos gabumais sut
Šiandien
FRANKLINO
INSTITUTAS gali paten
~ Nuvažiavęs į Ameriką daugiausia
tų. Lietuvių visuomenė iki to laiko Ame
per minutę.
varkyti šalį taip> kad susidarytų joje pa
kintas pažvelgti į išeitąjį turėjau reikalų su tenai gyvenančiais lie
rikoj gyveno mintimis tų, kurie buvo gi
kenčiamas civilizuotam žmogui 'gyveni
kelių ir į pasiektus teigia
Kartais
pasikalbėjimai
su
lietuviais
.
, '• . ;i-;į •
mus savo darbuotės vai tuviais.
mę ir augę savo tikrojoj tėvynėj. Dabar
mas.
t .*
į
amerikiečiais mane net supykindavo. Ras
sius, semdamas naujo įkvė
tenai gimęs lietuvis ima v ^ albiau gyven
lietuviai Amerikoj gyvena trimis
pimo ramiai tęsti ' tų patį
Šitos trečios rųlies lietuviai mane
davosi tokių, kurie Iietuvą visai neigė.
ti tenykščiais idealais, vis (Jaugiau jame
darbų įr ateity pergalint vi didelėmis grupėmis: rytinė, kurios centrai
Vienas
tūlo
lietuvių
banko
šoferis,
aky
prašė
pasakyti,
kų
aš
mintiju
apie
Liesokias kliūtis ir sunkeny yra Bostonas, Naujorkas, P h i l a d e l p h i a su
k y l a meilčs Amerikai, o mąžta Lietuvai.
las bemokslis Lietuvą šmeižė • man į akis
tavų ir kaip aš žiūriu i jos ateitį. Aš jie
bes sunkiame vingiuotame
Kai kurios ikį šiol stipriai laikiu
take, kuris veda j Fizikos savo apylinkėmis; antrų didelę grupę su
parinkdamas skaudžiausius žodžius. Visų
ms priminiau, kų Lietuva rado, atgauda
tiesas, tvirtai tikint į galu daro lietuviai, susipietę Pensilvanijos
sios lietuvių dvasių įstaigos dabar vis ir
jos nepriklausomybę pažemindamas kuoma savo nepriklausomybę, kaip dideli bu
tinį pasisekimų.
kasyklose, ypač apie Shenandoah, Pa., tre
vis labiau persiimto Amerikanizacijos už
skaudžiausiais žodžiais. Jam išrodė, kad
Šita prasme jaunas Lietu
vo
trukumai,
kaip
sunkios
kliūtys,
ir
daviniais, i
vos
IJinversHetas- linki čioji lietuvių grupė susibūrusi apie ChiLietuvai <buti nepriklausomai esų didžiai
kaip
vienos
tų
kliūčių
jau
apveiktos,
ki
FRANKLINO
INSTITU cagų.
<
>
Pati Amerikos valdžia stipriai amekvaila,
[i
tos
dar
trukdo
Lietuvos
gyvenime.
Mano
TUI pilno pasisekimo jo to
•
rikaniaacijų varo, dedama milžiniškas pi
Jungtinių Amerikos Valstybių sosti
limesnėj garbingoj darbuo
klausytojai vieni tikėja man ir džiaugėsi,
Sutikau
lietuvių
ir
inteligentų
buvu
toj, nuoširdžiai gailėdama nėj Waslungtone lietuvių beveik negyve
nigų sumas, Vartodama priemonių, kar
kad Lietuva nors negreit, bet eina geryn;
sis, kad negali deleguoti
sių
Lietuvoj
pernai
ar
užpernai.
Nebu
tais net priešingų savo šalies konstituci
iškilmes savo atstovo del nama, nors ten turi savo buveinę Lietu
kiti netikėjo man - jiems rodėsi, kad ir
vusiųjų
būrelyje
jie
prie
manęs
kalbėjo
jai. Vienas Chicagos teisėjas' neduoda pi
neskaitlingo kol kas moks vos Pasiuntinybė Amerikai.
mano
būdas
jau
persimainęs,
kad
ir
aš
gr}
apie LietUvų. Skaudu, kai jei savo klausy
lo personalo ir pradžios ru
lietybės popierių tiems, kurie leidžia savo
Amerikos
lietuvių
daugumoje
pas
dens semestro akyvaizdoje.
žes
Lietuvon,
įmokęs
kalbėti
ne
tai,
kų
tojus juokino Lietuvos valdžios aparato
vaikus } mokyklas, kur tikėjimo dalykai
Duota Kaune 1924 m. ru- kutiniais laikais atsirado žymaus nepalan
mąstau.
dėstomi ne angliškai ir vaikai mokomi
gpiučio mėn. 17 d. su Uni kūmo Lietuvai. Kai kurie į savo tėvynės
trukumais. Jie nė kiek neparodė noffc su
versiteto antspaudą.
gimtosios tčrų kalbos (neangliškos).
Man rodos, kad žiems žmončms j duo
prasti, kiek yra sunkenybių sudarant nau
Rektorius Prof. V. Čepinskis technikų žiuri labai išdidžiai, beveik jų
ti daugiau tautos gyvybes, pataisyti juos
(Tęsinys 3 pusi.)
Sekretorius Prof. V. Lašas. I ^ k i n a . Jie mėgsta dažnai pašiepti Lie
jų valstybę. Jie spiaųdė motinai j veidų,
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atrado laiko ir pajėgų.
' Amerikos lietuvių visuome
nės istorijoje kun. StaniukyRašyti pradedant.
rijonu. Važinėjo su Misijomis.
no, kun. Serafino, kun. Prof.
Mano giminaitė, gera žmo Kiek gero padarė, žino tie,
Bučio, kun. Dr. Ig. Česaičio,
nelė, p-nia J. klausė manės: kurie po Misijų grįžo prie
kun. F. Kudirkos, kun. V. Ku
- ' * Pasakyk man, kas tie per Dievo. Paaiškėjo besidarbuo
likausko vardai negalės būti
'broliukai Marijonai? Nuolatos jant, kad Amerikos lietuvių pamrišti. apie juos girdžiu, ir nežinau tarpe darbo daug yra. Tad nu
Greta su tais visuomeniniais
kas per vieni. Ar tai koki nau tarta Amerikoje pasilikti.
darbais ėjo buk tai nežymus,
ja ' S i e r a " , kaip biblistai, ar
North Sidės parapija jiems bet svarbus sunkus ir atsako"salveišenai"? Kiek tekd su tapo pavesta. Mažams name mingi darbai kiti, kaip nuola
kaikuriais iš tų broliukų su- lyje susispraudę visi Marijo tinės Misijos, Aušros Vartų
seiti, neatrodo vienok kvaili? nai; o buvo jų tuomet arti de par. vedimas, seserims KaziPaaiškink, meldžiamasis".
šimties, brolių ir kunigų. Ma mierietiems dvasios
globa.
Taip teiravosi mano geroji žame kambarėlyje gyveno po Čionai mes atsimename kun.
teta. Bet tokių, kurie apie Ma keletą. Be parapijos darbų P. Andžiulį, kun. Cikotą, kun.
rijonų darbus girdėjo ir neži- pradėjo leisti visiems atsime- Česaitį. Bijau, kad netapčiau
MARIJONŲ NOVICIATAS IŠ FRONTO
no, kas jie per vienį yra la- Į namą laikraštį "Tikyba ir Do nuobodus pavardes minėda
lių nuo Chicagos tarp Hins-, didesnius, pačiai kolegijai,
bti daug. Iš šalies stovint, te-į ra",
mas. Marijonams jų pavard dale ir Clarendon Hills. Vi-i Tuomet
dabartinis namas
ko man tokių klausimų labai
" D r a u g a s " tuomet gyveno žių garsinimus nerupi. O vi sas plotas tapo pavadintas
pasiliks High Schooi reika
daug išgirsti, tiek daug, kad neapsakomai sunkias dienas. suomenei svarbu darbai ir y"Marian Hills":
lams ir profesoriams gyventi.
pakyrėjo visiems ir kiekvie Skolose pradėtas į skolas bri pač ateities sumanymai.
Ko reikėjo?
Naujas sumanymas.
nam aiškinti. Tad nutariau do kasdieną. Katalikij visuo Kolegijos pradžia.
Katalikų Federacijos XIII Jaunuomenė, pabaigus High
parašyti į laikrašti. "Drau menei
buvo
neapsakomai
Taip dirbus per dešimtį me Kongresas pavedė Marijonams Schooi ir Kolegiją bus reika
gas'
yra Marijonų vedamas. svarbu, kad vienintelis kata tų darbų daugėjo kasdienę. rūpintis lietuvių Kolegijos įGal dėlto " D r a u g e " taip ma likų dienraštis nežūtų. Tad Būtinai reikėjo darbininkij steigimu. Ši pradžia ir yra linga specializuotis Universi
teto moksle. Tad yra manoma
ža apie Marijonus terašoma. Mari jonams teko " Draugas'' daugiau. Nutarta Įsteigti no Kolegijos pradžra. Mūsų jau
jsteigti tokiems moksleiviams
Nemanau, kad tai mitų gera. vesti ir visos jo skolos nešti. viciatą, kuriame kandidatai i nuolių kolegijai buvo reika.
Studijų Namą Romoje. Tiems
Girtis Marijonams, kaipo kri- Darbų padaugėjo, bet rankų vienuolius galėtų būti išmė linga žemė, kur jie tyrame
namams įsisteigti jau pradžia
. Vkšeioniškos dvasios žmonėms, skaičius pasiliko mažne tas ginti, išlavinti ir pramokyti. ore, ir sveikoje atmosferoje,
numatyta. Romoje iš šventojo
f nepritinka. Bet pasakyti tiesą pats. Kiekvienas iš Marijonų Vienkart stovėjo prieš akis toli nuo miesto išsiblaškymo
Tėvo yra tikimasi gauti baž
apie nuveiktus lietuvių nau dirbo už keletą darbininkų, būtinai reikalinga lietuviams galėtų rimtai užsiimti moks
nyčią, kuri seniaus Marijo
dai darbus ir ypač apie atei už mažytes algas. Pasišventi Amerikoje kolegija. Pirmiau lu, kur jie galėtų būti rimtai
nams priklausė, kartu su se
ties naudingus sumanymus, mu ir susiklausymu "Drau sia tad reikėjo rasti tinkama ir dorai netiktai mokina/ui,
nais namais. Jų pataisymui ir
reikia būtinai.
go*
reikalai atsitiesė, skolos vieta.
bet ir auklėjami. Tas klausi naujo pristatymui bus reika
Mastau tad, kad gerb. "Dr tapo atmokėtos mažne visos,1 Visas Chicagos apylinkes iš- mas išrištas nupirkus farma.
linga iki $50,000. Į tuos na
augo" redakcija neįmes šio 1 'Draugo" b-vės turtas atsis važinėjus surasta graži kal Be High schooi sunku jvy
mus suvažiuos ir iš Ameri
mano rašto į krepšį, bet vi tojo į nominale vertę. Katali nuota farma, ir nupirkta. Far- kinti kolegiją. Tad pradėta
kos ir iš Lietuvos jaunuoliai,
suomenės žiniai ir labui leis kų ir lietuvių pozicija tapo moje buvo du mediniu name nuo High Schooi. Kolegijai
kurie panorės eiti augštesnius
jį atspausdinti.
liu. Tose lužtvelėse susiglau daugiau negu pinigai reika mokslus Krikščionybės sosti
apsaugota.
Kiek tas kainavo, žino Die dė keletas brolių, kuriems pa lingi yra profesoriai ir auklė- nėje. Tenai jie gaus pigų praKas tie Marijonai?
Kad kolediai butu už- I •
- i •* V v
Marijonų yra ne tik Ameri vas ir Šv. Kazimiero kapai, vesta ruipntis farmos reika- toiai.
J
, J i U UULŲ
,. i
• ^
"" gyvenimą ir visokią globa,
koje. Jų namų šiandieną jau kuriuose guli jau trys Marijo , . -. *;
Visos
Tautos
turi
Romoje
sa
lais.
Simetą
gi
pastatytas
di-1tektinai
tinkamų
profesorių,
*rm
.
.
.
*
_
_
_
_
.
^
nai,
darbų
sunkenybėse
nebe
delis
namas,
galįs
sutalpinti
reikėjo
pasirūpinti
Marijo
randame penkiose šalyse. Bet
vo Kolegijas, arba Studijų
tekę
gyvybės.
apie
50
jaunuolių.
Namas
su
nams daugiau narių. Tam tik Namus .Pagaljaus susilauksi
aš nekalbėsiu apie kitų šal'm
vidaus rakandais ir įtaisy slui tad ir pastatytas šis na
Marijonus. Kalbėsiu tiktai a- Visuomenes darbai.
me ir mes lietuviai, Krikščio
Dienraščio
vedimas
visuo
mais
kainuos
apie
$100,000.mas
-noviciatas.
pie Amerikos Lietuvius Mari
nybės Centre savojo mokslo
met
jungiasi
su
visuomenės
00.
Jo
paveikslus
iš
fronto
ir
Šį
metą
jame
yra
12
nauji}
jonus. Apie visus tiek tik už
žydinio.
darbais.
iš
šono
šiame
numeryje
galite
kandidatų. Apie Kalėdas atteks pasakyti, kad visų Mari
Visuomenės pagelbą.
Nebuvo tad nei vieno vį- pamatyti.
vyksta
nemažiau
5.
Jų
tarpe
jonų variausias \Vš įninkąs
• • •
i v
• i* . r
».
i*»* r —
Reikia pažymėti čionai ste
.'/ra Vilniaus Vyskupas, gar- suomenimo darbo, prie kurio • sumetą tame, name jau gy- žada atvykti žmonių su aukš
<i susis kun. Jurgis Matulevi Marijonų rankos nebūtų atė vena 12 jaunų berniukų, ku tuoju mokslu keletas. Kitą me bėtiną dalyką, kurio visuo
menė neprivalėtų užmiršti.
>
čins, lietuvis. Kaip generolas jusios į pagelbą. Ar tai Sese rie pareiškė noro stoti į Ma ti} galima tikėtis, kad į Ma
T "Draugo" atitaisymą Ma
kariuomenę, taip jisai savo rų Kazimieriečių, ar Seserų rijonų vienuolyną. Pamokos rijonų noviciatą įstos dar
Pranciškieėių reikalai, ar Lab sutvarkytos ir eina regulia koks dešimtis. •*' Tokiu būdu rijonams teko įdėti apie $25,Marijonus tvarko pilnoje va
daringosios Sąjungos rūpes riai. Tokiu būdu čfet jau pa bus išrištas svarbiausias klail 0(X). Dabartinė farma su High
lioje. Aišku, kad lietuvio ir
čiai, ar Valstybės ir Lietuvos daryta pirmutines lietuvių sintas - profesorių klausimas. Schooi kainuoja virš $150.00.
katalikų Vyskupo vedami Ma
badaujančiųjų 'ar Federacijos High Schooi berniukams.
Beliks paskutinis uždavi- Visokiems visuomenėms rink
rijonai nėra ir būti ne gali
uždaviniai, visur Marijonai
11
Farma ir namas yra 20 my-j nys - pastatyti kitus namus. liavoms Mari jonai duoda ne
nauja vi era".
Marijonai yra vienuolių bro
Dr. Chiropractor ir
lija, kurioje kiekvienas apsi
Akušerka
ANIF.LĖ KAUSHILLAS
ėmė visą amžių gyventi atsi
Gydau be vaistij ir be operacijų,
sakius turto, šeimynos, ir sa
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų. Kurie sorg'ate kreipkitės, o
vo valios. Kaip kiekvienas
rasite pagelbą.. Patarihias dovanai.
vienuolis, taip ir Marijonų
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
• Tel. Yards 4951
kiekvienas prisiekė visam am
8252 So. Halsted St.
žiui neturėti jokios nuosavy
b ė j gyventį visiškoj skaisty
DR. P . SIMAITIS
NuprapaUi*
bėje ir vsiame kame pildyt
Gydau pasekmingai širdies li
gas,
sugedusius vidurius, paliegu
viršininkų ir Bažnyčios įsaky
sias strėnas, dusulį, galvos skau
dėjimą, riebius kūnus suliesinų;
mus.

MARIJONU DARBAI

IR UŽDAVINIAI.
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tarnauti žmonėms Dievo vardan
Amerikos Marijonų praeitis.
Prieš vienuolika metų Ame
rikon 'atvyko du kunigu Ma- MARIJONŲ NOVICIATAS Iš ŠONO. MARIAN HILLS, ILL. NETOLI HINSDALE, ILL.

LIET. UNIVERSITETO REKTORIAUS
PROF. BUČIO KELIONE J AMERIKĄ.
(Tąsa nuo 2 pusi.)
Tiek visuomenės sluoksniuose, tiek ir
spaudoj pastebimas tasai krizis. Amerikos
lietuvių laikraščiai, negaunantieji iš ša
lie?, subsidijų tiek socialistiniai, tiek kata
likiški silpsta. Tik komunistų spauda ne
jaučia finansinio silpnumo.
Dabartiniu metų *r ekonominiai lie
tuviai atsidūrė kiek sunkesnėj padėty.
Darbai eina silpna?: silpniausiai -- ryti
nėse valstijose, apie Bostoną Naujorką,
Erooklyną ir aplinkinius miestus; sulygi
namai greičiau gali gauti darbo Chica
gos apylinkėj, bet ir čia jau yra daug lie
tuvių* bedarbių. Pilnai darbai eina Pen
silvanijos anglių kasyklose. Tenai visi tu
ri tiek darbo kiek ir turėjo.
Daug lietuvių nusiskundžia pinigų

stoka savo pragyvenimo reikalams.
Amerikoj yra žymus skaičius lietuvių
pirklių. Kai kurie jų buvo manę, kai ku
rie buvo ir bandę keltis į Lietuvą ir čia
vesti prekybų. Jie skundžiasi nusivylę
prekybos šansais. Šitie tvirtina, kad Lie
tuvos prekybos sąlygos lietuvių yra pa
darytos ypatingai sunkios. Jie kaltinamasi to Lietuvos Valdžių, kad ji tatai neįžiū
rėjusi ir nebandžiusi užtikrinti Lietuvoj
lietuvių prekybai saugumo, palikdama ją
kitataučiams.
Nepaisant stambių
nesusipratimų
tarp Amerikos lietuvių ir Lietuvos vei
kėjų, tėvynės meilė betgi neišnyko užjū
rio lietuvių širdyse. Jie dar tikisi, ka4
ateis teisybės laikai kada broliai galės
jaustis broliais, lygiais abiejose vandeny
no pusėse.
Čia paminėjau tuos liūdnus reiški
nius, kurių nebuvau matęs Amerikos lie
\

_

. . .

—
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nesilpnindomas jų vaistais, šiaip
jau tonsilius, penesaide, akmenė
lius tulžy be varginimo su opera
cijomis, sėkmingai gydau varto
jant Napnųmtijos
ir
maistinės
chemijos būdą gydymui čišgydęs
nurodau kaip užsilaikyti kad bū
tum sveikas ir ilgai gyventum).
Vai.
1 iki 4 po piety, 6 iki 8
vak. Nedėlioms po sutartį.
Ofisas 4652 S. Ashland Avenue

tuviuose prieš trejus metus. Tada jie gy
veno džiaugdamiesi tėvynės nepriklauso
mybe ir didžiuodamiesi Lietuvos laisve.
Bet ir dabar tikroji tėvynės meilė ne
išnyko iš lietuvių tarpo Amerikoje. Dau
guma tylomis daug ir naudingai darbuo
jasi Lietuvos naudai. Jie yra ištikimi Amerikos piliečiai, pasiryžę visomis savo jė
gomis jų ginti ir jai tarnauti. Su tuo
amerikietiškumu jie gražiai suderina gim
tos šalies meilę.
Man teko būti Amerikos lietuvių
susirinkimuose, viešuose (piknikuose) ir
privačiuose (šeimynų tarpe). Kaip seniau
taip ir dabar pastebėjau Amerikos lie
tuvių smarkf linkimų, sakyčiau, puoli
mų, į gražiąsias kultūros formas.
Ypač malonu man minėti vakarėliai
dviejuose Chicago šeimynuose. Ten susi
rinko būrelis advokatų, artistų, pramoni
ninkų ir pirklių su žmonomis ir dukteri

tik lygiai su kitais, bet dažnai ir daugiau. Federacijos
ir Labdarių aukotojų sąraše
Marijonų vardas ne stovi pas
kutinėje vietoje.
Tuotarpu patys jie savo
darbams iš visuomenės iki
šiol jokių aukų neprašė. Kas
padaryta, yra "padaryta iš savo rankų darbo. Nors dirbdami už pusę kainos sunkius
darbus, o kartais ir visiškai
už dyką, gyvendami neturte
jie savo uždarbį sutaupė ir iš
tų kruvino darbo sutaupytų
jų pinigų tiesia pamatus savo
tolimesniems vargams.
Bet visuomet vargu taip ga
lės būti. Dabar Marijonai tu
ri jau skolų kuone šimtą tūk
stantį. Už tą skolą jie atsako
ir ją 'atmokės savo darbu. Bet
daugiau skolos užsitraukti jie
nebepajėgs.
Gerai, kad Katalikų Fede
racijos XIV Kongresas šįmetą
KAUNO

GERIAUSIAS LIETUVIŲ

MALTAS
čystas ir turtingas su keturių uncu pakelis apiniais Europos.

Kauno Malt Extract
yra naudingas del sveikatos ga
mina sveikata ir padaro apetitą.
Lietuviai pafmėginti vartoti Kau
no Malt busite labai p a t e n k i n t i

Dykai 1 setą Malto

yra nutaręs ateiti į pagelbą.
Gerai, kad pervedė Marijo
nams Tautos Iždo $1,000 ir
nutarė perduoti
Kolegijos
Fondo $5,000. Dar tikimasi
sulaukti iš Pensylvanijos esan
čio Kolegijos Fondo poros
tūkstančių. Bet Kolegijos įsteigimui reikės daugiau.
Tad mūsų katalikų y i suo
menė turėtų jau pamąstyti,
kaip Marijonams 'ateiti į pagelbą. Ne- Marijonams Kolegi
ja yra reikalinga, bet mūsų
lietuvių jaunimui, mūsų lietu
vių Amerikoje gyvybei.
Kokiu būdu mūsų visuome
ne galėtų čia pagelbėti, pasa
kys gal kiti kitą kartų. Man
tuotarpu rupi pabrėžti, kad
be visuomenės pagelbos Mari
jonai to neapsakomai svar
baus reikalo, Kolegijos patys
vieni nepajėgs pakelti. Jeigu
ir pakels, tai negreit Antrą
dalyke, norėčiau pabrėžti, kad
apie Marijonams pagelbą jau
laikas pradėti mąstyti. O mąs
tant ir norint tos pagelbos su
teikti, pasidarys aišku, kaip
tai galima padaryti.
Ex Kolegijetis.

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasaulije
žinomais gydvmo budais.
Atsilankykite i
TRAINIS HEALTH
INSTITUTE
3327 S. Halsted Street
(Ant Antro L u b ą )

sučedyk 12 labels ir gausi 1 ši
ta m a l t a už dyka. '
Jeigu krautuvninkas neturi tai
reikalauk tiesiog iš mūsų jstalgos.

Vai: Nuo 9 ryto iki 12 pie
tų ir nuo 5 iki 8 vakare.

Lithuanian Products 60.

$1.00

X-RAY EGZAMINAS

Savininkas

JOHN GAUBAS
3613 S. Halsted St. Chicago
Tel. Boulevard 7258
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KAZIMER LAUCIUS
Lietuvys Siuvėjas
o
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I
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Darau

Ant

L2<akymo

S
Visokiu

Madų
{vairių Materijų
Žieminių ir Rudeninių

Kreipkitės Pas Mane
Su Savo Siuvimo Reikalais Busite
»
Patennyti
Taipgi

s

Taisau, Valau ir Prosinu

KAZIMER LAUCIUS
3305 South Auburn Ave.
Chicago, UI.

mis. Man yra. pasitaikę būti Lietuvos ba
jorų dvarponių sueigose toli prieš karų.
Sulyginęs aš randu, kad mus naujoji in
teligentija Amerikos miestuose stovi ne
vienu žvilgsniu aukščiau už bajoriją, baigė pasakojęs ' gerb. Rektorius.
Apskritai, iš pasipasakojimo matyt,
kad bendra lietuvių padėtis Amerikoje
gerb. Rektoriaus nedžiugina.
Asmeniškai tečiau lietuviai jį priėmė
labai gražiai, visa širdim. Daugely kolo
nijų lietuvių būreliai kėlė jam vaisęs.
Chicagoj viename pokyly dalyvavo net
trijų Amerikos universitetų rektoriai.
Jie dar jokio supratimo neturėjo apie
Lietuvos Universitetą, todėl mūsų Rek
torius tinkamai juos painformavo. Oficia
lių kokių nors ryšių negalėjo su jais pa
daryti, nes ne tuo reikalu važiavo ir ne
buvo tam įgaliotas tuo laiku.
Bendrai Amerikos lietuviai, kurių

Moterys tr Vyrai, nedaro skirtu
mo kaip ilgai jus kenčiate ir k a
kiti daktarai y r a juras sakė. Atei
kite ir duokite proga X-Ray egza
minui J u m s pasakyti teisybė. Moks
liškas būdas egzaminavimo su pagel
bą naujausio aparato X-Ray kuris
nukreips kelia bent kokiai klaidai
o pasakys visa teisybė ir t i k r a prie
žastį ligos parodant visus organus.
Egzaminas nieko nekenkia, be j o 
kio skausmo ir nėra reikalo nusirėdyti.
Jeigu skauda tau vidurius, kruti
nę, pečius, galva, jeigu negrumulluoja tau viduriai, neturi apetito, kosti
a r kankina tave rumatizmaa, asthma,
odos ligos,
nerviškumas
ir klota
chroniškos ligos? Jeigu nori gauti
greita rezultatą -- tai ateik tuojau*.
Mes vartojam naujausia wakcyn ir
serum "606" ar »14 kuomet užsi
nuodijęs kraujas. "Kraujas tai visa
gyvastis". "Intro venous" (drugs yna
leidžiami tiesiai j kraują) yra pagel
bėję tūkstančiui kentėtojų, fiis yra
nepaprastas būdas
gydymo kraujo
ligų.
Nedaro skirtumo kiek tų pinigų
praleidai, Ir kiek tave jau kiti a p 
vylė, ateik čionais ir sužinok pilna
teisybę ir atsistok a n t tiesaus kelio
kuris veda į sveikata.
Atsinešk šį skelbimą o gausi eg
zaminą kraujo ir X-Ray veltui?
" C m C A G C f M E D I C A L GLuMc""*'
Dr. R. G. McCarthy,
505 S. State St,
K a m p . Coogresa
2 Lubos
Valandos: Nuo 9 iki 6:30 vak.
Panedėliais, Seredoms ir Su batom s
9 iki 8 vak. Nedėlioms nuo 9 iki 12.

tarpe prof. Bučys keletą metų dirbo, su
tiko jį džiaugsmingai, dideliu širdingumu
kvietė kiekviena kolonija pas save, kai
kurie būreliai, prieš išvažiuojant, įdavė
atminčiai viena kitą dovanėlę. Brangiau
sios dovanos tai chicagiečių: įteiktas pa
auksintas metalinis Tabernaculum ir R.
Kat. Federacijos surinkti 1700 dolerių
Moksleivių Fondui kun. p. Bučio vardu.
Rugpiučio 23 d. teko palikti Jungti
nių Amerikos Valstybių krantai, tarti pa
skutinis atsisveikinimo žodis palydėju
siems tautiečiams, pažvelgti dar kartą į
1
'aukso
šalį"... ir Anglijos milžinas
1
*Olimpic" jau lėkė agtal į Senąjį Pasau
lį.. Ėugpiučio 20 d. iškilo prieš akis ga
lingosios Britanijos krantai, netrukus pra
lėkė ir išnyko Holandijos ir Vokiečių
žemės, ir štai rugpiučio 31 d. 8 vai. va
karo mušą Rektorius jau Kaune. J. A.
(Galas)

i
IŠTIESKITE NBLAIMIN
GAM ANTANUI GRIGO
NIUI PAGELBOS
RANKĄ.

choras
padėko
===5ffl

•

Jau aštuoni metai kaip
džiovos liga parbloškė Antanę
Grigonį į patalą. Jis besigy
dydamas per tą \a\ki}. pralei
do visus savo uždirbtuosiuos
pinigus ir liko vargšas be cen
to. Žinoma, kaip sunku yra
gyventi Amerikoje be pinigų..
O dar blogiausiai, kad įis ne
turi giminiu nei draugu, ku
rie jį aplankytų ir paguostų...
Jis būdamas New Mexieo
\
ligoninėje buvo prašęs per
"Draugą," geraširdžių žmonių
pagelbos, bet mažai tesusilau
kęs. Kai kas, sako, prisiuntęs
net nepasitikėjimo laiškus sa
kydami, kad jis norjs žmo
nės prigauti, kad nesergąs, o
^
• *+ * *
tik dirbąs ligonbutyje. Gavęs
ir kitokių išmetinėjimų. Kele
tas geraširdžių Žmonių prisiun
tę keletą dolerių, už ką jis la
• *i^
bai yrn jiems dėkingas.
Rugpiučio 21 d. aš nuvy
m
kau jo aplank; ;ų į Marine tigonbul», į kurį jis ikonai iš
New MexU-Q t«€isikėu\ nianyH
'lemas, kad čia bus geresnis
•H
oras ir gal ?re?riau pasveiks.
•
•
,'vadau vavęrS begulintį, vi*i;
į%ėji
'(£*#
išleistą, ir ulmirSfą. Skundė
si jis, k;id n Mindens n>-gaU;:
prisiprašyti k«td jam atnešni AUftKOS VARTCŲ PAR. CHORAS, KURIS p. K. SA! IONIUI VADOVAUJANT, KONO]ERTAVO PER VARGONŲ PAŠV ENTINIMĄ.
barnai nusiprausti. Sako, laU. S. Marine HospitaJ
Sugaudė 3 vaL bažnyčios moka pagiedoti, bet ir prie šimei, - jisai ir savo sutartijam keletą Centų, Išganyto >>ai norėtu ; auti vaisių paval
4141 Claredon Ave.
varpas. Mokyklos vaikučiai bažnyčios reikalų gyvai prisi nais balsais linksmina, kelia
jas pasakė, "Gaailestingieji
gyti, bet ten jaių niekas ne apturės pasigailėjir
Chicago, ūl.
mų'\
suėjo bažnyčion. Visi ruošėsi deda.
prie maldos, pamaldumo visus
duoda. Duoda sako tik zupes
į iškilmės. Susitvarkius vi
Ir šių naujų vargonų įtai atsil ankiusius. Jeigu tarp jų ir
Kas norite apltankyti, tai
ir košės. Kas turi pinigų, tai
WEST SIDE.
siems, pasigirdo p. Kasto Sa symo garbė daugeliu atvejų tolia u panašus sutarimas bus
vaisių nusiperka, o jis pinigų valandos nedęliomi:is nuo 2 5
bonio valdomų vargonų gar jiems priklauso. Pernai me ir n eįsiškverbs kokių "išdypo pietų.
neturi tai negali nusipirkti.
Koncertas.
sai. Švelnučiai, tylus aidai tais sužinoję, kad reikės daug kėli\ \" - choras gerai gyvuos.
A. :Peldžius. i
Taigi, Antanas Grigoi?^ irPereitam sekmadieny J .US- skrijo plačiai po bažnytėlė, padėti pinigų už senų vargo
Solistai.
krai vertas pagelbos ;» pa.'iiP. S. Aukas galiima siųsti ros Vartų bažnyčioje tr K?ią vki galingiau įsisiūbuodami.
nų pataisymų, nusitarė ir į- Sm arkiausi solistai - tai popos.-Butų ukras gaiLstiii^u- šiuo adresu:
vai. po pietų buvo pakart itas Tai Bettman'o "Postlude".
kurė naujų vargonų fondą. na i Saboniai. Ir "VVest Sidė
mo dail as jei kas r**isin>i\i Anthony Grigonis,
onvargonų pašventinimo
Prasidėjo koncertas. Stip- Patys pirmutiniai paaukavo j r v isa Chicaga žino ir įveT:rc
certas.
ras p. Sabonio balsas pilnai į tą vargonų fondą $700 dole- tina labai jų balsus. Nors o:m
lU1,
Diena pasitaikė labai d įili.
tinka naujiems
vargonams. r n l ras prieš pat audrą buvo
Šilta, tvanku, visi jaute, 5 a d Choras gieda Gounod'o "BeParapijiečiai nepanorėjo tvan kus - bet visi solistai
neužilgo bus audra. Gal t 0 ' s nedietus".
; ^ apsileisti kelesdešimčiai cho- atlik :o savo pasiimtas
dalis
audros nujautimas ir sul i kė
ristų. Ir štai vos metai praeį- gera i. P-lė Adelė Šiauliutė ir
Žodžiai ir pati melodija
Didžiausias Išpardavim
t daugel į nuo bažnytinio ! onna ir jau West Side turi $5,- p-lė Stanislava Bagdonaitė
VYRŲ IR VAIKŲ RUDENINIŲ IR
eerto - iškilmių. Bet ^ isgi žmogaus mintį kelia atiduoti
300 dol. vertės vargonus. Gar- pasii rodė labai gerai nežiūrint
ŽIEMINIŲ DRABUŽIŲ
erdvi Aušros Vartų bažn rčia garbę Tam, kurio visas gy
be choristams!
nei 1turimą "šaltį".
Ant
buvo beveik pilna. Kiek ma vas ir negyvas pasaulis klau
Bet West,Sides choras ne- Betndrai suėmus, šis bažnyžiau buvo vyrų. Kiekvie įas. so — Dievui.
"VVest Sidės choras vertas tik pinigais moka prisidėti tinis koncertas pavyko visai
matot, tuo laiku turi i ave
pagirti. Jisai netik dailiai prie savo bažnytėlės papua- atžv ilgiais- gerai. Prie jo daug
."reikalų".
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PASNAUDOKPRO
BRIDGEPORTO

•

OVERKOTAI

Naujausios $
Madų

"

_J!iL"

50 *

"

^

]"- •

'

'

""

SIUTAI

Lietuvis

Graborius

2814 W. 23-rd P l a c e
Chicago, IU.
P a t a r n a u j a lakio
tu vėse kuo pigiausia.
Reikale meldžiu a t 
sišaukti,
o
mano
darbu busite u ž g a 
nėdinti.
Tel. CanaI 1211
21M
• *

» i

p—g

'•'•

.'».'

«i't•'.'»'

P"AlfiUS KONTRAK
TINIAI

•• •

•'

• » »

Tcl. B

,m

m

A. K A I R I S
Murrimo ir
GENKS R A L I S

budavojimo

namu

GO N T R A C T O R I S
i l

AtsT{lankykite p a s m a n e duosn
g ę r a patarimą.
23332 So. H a l s t e d Street
Chicago, Iii.
Horoo
Avenue
3:556 IiOwe
I

PAmTINSn
ii J6EP0RT
. HARDVVARE GO.
&

Mahavojime, dekarnojame,
kalsirmuojame ir popieruojame namus.
radarorae
darbąa greitai ir pigiai,
Užlaukome maliavų, popieru ir' stiklu ir t. t.
31495 SO HALSTED ST.

Pres. Raraancionis
•

Chicąigo, m. Tel. Yards 7282
•*—*••

Armitaį g e 6198

JAGSOBSON ROOFING

!

co.

Genįerai R o o f i n g Contractor
Visi stogai e g z a m i n u o j a m i
aprorka^
avimai d u o d a m i veltui.

tr

•

}

M e s t a i s o m e senus ir d e n g i a m e
n a u j u s i s t o g u s visokios rųšies. ,
Mūsųų t rok ai važiuoja f vteas da>lis mios*sto ir priemiesčius.

"T" Prakiurimus

Sloge
pPataisome u i $4.00

Visaas Parbas Garantuo

jamas
2011- -13 W. Divisi«a 8lr.
• •

• » • » » • » » • » • • • • • • » • !

Telefcooas Canal 5395

•

•

8«
tfTelefon u s

• • •

• • •
'"

•

i

i

• • • • • į
II

i

*

• •

Ca'uai" 12Z&

PEiIRAS CIBULSKIS
QUKEN

Augščiau

NEMOK ESI FINIŠUS BEREIKALO

nekurie su dviejom kelnėm. Tu
rim ir Hart Scliaffner & ^Iarx
siutu.
Nemo N«. 333 yra tikra*
bar fenas. Ji-* y n i i « n * s M
vidutini* Uri» eij«nu. Pada
rytas U r-tiavo* ar kaltei
contll; ditL'lo nuo 24 iki 3i
— Kaina W »3.00.
Jeirti krautuvininką* Beta
ri tai pri-«usk vanta. a«lre«<
dydi Ir | 3 . M«* prirtq»im
N e m o Hygienic-Fathion Iastitu
120 E. 16th St.. New York (Dept. S

NELAUK!
KELNĖS!KELNĖS! KEl
$1.95 $1.95 $1,

DaŽŲi Ir Poperos Krautuve
23;JS8 SO, IiEAVTTT

\

Telefonnas Canal

dįdelis išsirinkiJ

^H

0610

Geriaa o s l a s p l u m e r t s , darbą a t 
lieku gkerai ir sąžiniškai.
i
THOMAS HIGGINS
2218 So.
t
Oakley A v e
ChJeago,
——

afayette

4223

L UM BIN G
lietuvys, lietuviam*

4632 So. ASE LAND AVE.
CHICAGO, ILI
TeleiFonas BOULEVARD 7309

M. YUSKA,
1328 Weat 8 « t h
A

-

Dnvi fa Uis iijtf B)jfFruiUtt

M "»

" •*

fSMpTVJ

vilnoniu įmaišytų, plonnų ir sto-

»aj

P> L U M B I N G

00 YOU KN01 f WHY—raSKr Wwkfei t to fa h
/-* WoT~A YA E ^ H *
( WAT»vV ' E * 3 1 * * T

STB.

• » » • • • • • • • » • • • • » • » >

STEPONAS P. KAZLAVYSKI
!•]

Kontraktorius

—

Ir Augščiau
Visokios: rųšies,

Mall i a v o j i m o

Mugu kraut avė—Viena iš didžiausių Ghicapoje
Parduodama J už žemiausią kainą, kur kitur tai P
negausi. Maii;oėlių laiškams dmkuoti ir ofiso d&i :bams yra nau;įausios mados. Užlaikom visokius la U
krodžius, žiedins, šliubinius ir deimantinius; gramt ifonus lietuvis!iais rekordais ir koncertinių ceriai isių, armonikų rusiškų įr prūsiškų išdirbysčių. Be ilalaikų, gitarų ir sniuikų, kokių tik reikią. Dirbam e
visokius ženkirus draugystėms, taisome laikrodžiu s
ir muzikališkuis instrumentus atsakančiai,
Taipgi užlai kau pilna eilę optiškų dalyke.

Įvairių materijų, visokių sizu,

mas,

i 0. LACHAVVtCZ

— ~~~"~m~~»m~m

Ir

Stylių

1

Geneeralifi Kontraktorim,
s tattytojas ir senų namų
taisytojas.
231! 9 West 24-th Street
Chicago, S I

*->!

W

Į.'

•

JOHIIN 6. MEZLAISKIS

Didžiausia Lietuviška Krautuve Chicsgoj

•" Augščiau

Visokių

I

Svečias.

5ti6C
}
M I AHcmmn

i

I

ru.

s

PAUL LEASES

mVmi
i

Special

3427 So. Halsted Street

"

Opposite 34-th Place
Chicago

&

• '

H

weatei3
$2.85

%£'%&» "zzte

ii CAUTOOB c«?rrr

&f0

y

fcrtvirtaaUmis,

įtugg. J5, 1^24

m m ifl i«

D B A Ū G A 8

ĮJUprfli a

•

•Į

•

7 iki 8 vai. šv. Antano par. H —
mokykloj. Gi kitomis dieno
mis galima užsiregistruoti kle
bonijos ofise.

•

LIETUVIAI AMERIKOJE
i

—

i

CICEROJE.

Į Tat visi parapijonai, kurie
vis dar lauke, kurie dar ne
Cicero haauras vin srkiiMi. buvo savo parapijos bavare
foaeitą sekmadienį biznieriai, dabar ateis. Negana to, visi
krautuvių savininkai ir viso- gv. Antano par. prietetiai iš
ki vertelgos pakėlė bazare kitur žada atvažiuoti. O Cieeupo ir gerai parenie savo io filia, *ai yra Boulevai*ų
parapiją. Kiti parapijonai pa gyventojai sako atvažiuosią ir
matė su kuriais daryti biznį. parodyshį kaip reikia parapi
Dar laukiama ir kiių biznierių jos bazarą daryti. Jie pasi
ateinant i bazani.
ryžę sumušti biznierių p a s i 
Bazaras jau baigsis ateinan rodymą. Tai bus kermošiui
čiam sekmadieny. Už tai ai Parapijos kieme pulkai avių,
einantį sekmadienį bus didžia paršų, ančių, vištų rėkia, bliau
usias susigrūdimas bazare. Ir ua, žvelgia ir laukia kas juos
kodėl? Nagi bazare dar daug laimės. Visi laimės, kas ba
yra .brangenybių, o ant galo zare pasisukino?.
prieinamiau galima laimėti.
Praeitą šeštadieni J. Žadeikį, par. komitetą grįžtantį
namo iš bazaro apie vienuo
liktą nak. apdaužė ir atėmė
pinigų. Ant rytojaus tie palai
dūnai - plėšikai suimti. Ir
žinote, tie latrai yra lietuviai,
berniokai atsikraustę į Cice
ro iš Bridgeport Cbicagos! Jau
nuebepirmas toks užpuolimas
ir apiplėšimas vietinių gyven
tojų. Cicero gyventojai turėtų
susitarti ir išnaikinti visus vai
katąs ir kampų padaužas. Jie
daro sarmatos lietuviams ir
teršia miestą.

DR, SERNER, 0. D,
Lietuvis Specialistas

Tnrėk Svarias, Sveikas akis
Jeigu kenti palvos skaudėjimą.
Jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare
Nedėiiomis nuo 10 iki 12

3333 South Halsted Street

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau
Traukimas
dantų be skausmo.
Brldge geriansto aukso. Su mušu
pleitom

gaJima

valgyti

kiečiausią

maistą. Garantuojame visa savo dar
bą, Ir žemas mūsų kalnas. Sergėkite
gavo dantis, kad nekenkti} Jusu svei
katai.
IMS

West

Tfftrtlt

47-th

Street

Ąwhląrw1

Ąv«.

Cicero giedrini nkai
pra
džioj spalio, ateinančio mėn.
atidarys vakariniu? kursus,
jei užtektinas skaičius moki
nių užsiregistruos. Bus mo
kinama anglų ir lietuvių kal
bų. Kas norėtų lankytis tuo
se kursuose, turi dabar užsi
registruoti.
Lžsiregistruot glaima utarninko ir Pėtnvėios vak. nuo

-

D A K T A R A I :
Telefonas Boulcvard

1938

4408 SO. ASHLAND AVENTE
Chicago, IU.
Vai.: 9 ryto lkl 12 plet: 1 po
pte* Iki S po plet, 6:30 vak. iki
9:9© vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

L

« • • • • • '

Telef. Yards

Gydytojas, Chirurgas, Ob*
tetrikas ir Specijalistas
JElektrotera
IŠIMA TONSIL

D A K T A l t \ S IR CHIRURGAS
Praktikavęs BERLYNE, VIENNOJ ir PARYŽIAUS Ligoninėse
Gydo visokias ligas moterų ir
vaikų. Leldlla vaistus po skūra.
Turi X-ray Ir tt.

sr_

1)—IJ« marinimo,
*)—l*e petito ir be skanesnio,
3)—Be kruujo,
4)—Ii* jokio pavojaus sveikatai,
S)—Pacljentui nereikia Mirgti, s a 
li tuoj vaisyti, Ir gali eiti \
darbo.
Pagydo 'Uall-Htonet*' (akmenis tulžyje)
ir akmenįs šlapumo pūslėje be operneijoa, su tam tikromis moks
liškomis priemonėmis bei vaistais.
Apkurtusiems sugražina girdėjimą.
Oido visokias ligas pasekmingai, ir jei
>ra reikalas daro operacijas.
Profe-i.joiiulį patarnat ima teikia savo
ofise:

4649 So. Ashland Avenue
Trečios Lubos
Chicago, m .
Valandos 2 Iki 4 ir 6 iki 8
_

Tel. Boulevard 053T

Dr Marya
Dowiat-Sass

1411 So. 50 Ave. Cicero, HL

Ofisas atidarytas: kasdien nuo Z vai.
po plet iki 9 vai. vakare.
Nedėiiomis ir seredomis ofisas užda
rytas.

1T07 W. 47-th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nno
• iki S vai. vak. Nedėiiomis mio
8 Iki 2 vai. po pietų.

Boulevard

DR. A. A. ROTH

Dr. A. J. KARALIUS
Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Dr. M aur ice Kahn

i

Perkėlė

save

oflsa

po

numeriu

SPBCUATJSTAS

Dr. J. P. POŠKA
GYDYTOJA*

m
CHIRURGĄ*
a*37 So. l i o r s a a Street
Valandos: t — l l 11 ryto.
Vakaralf nus T Iki
CICERO OFI8AA*
1I4S Soaili 4 t - « l
Telef. Cicero U79
Valmnd.: t—lft% t. v. kasdien,
Utaralnkais ir aetny«oma noo t
'
iki t vai. vak.

TeL Demrborn 4TC6
i '

I

U. S. CLEANERS AND
DYERS

f •

OVERKOTAI

Dilovtj. Motera Ir Vyra Ligų
VaL: ryto nuo 10—12 nuo J—4
po pietų: nuo
7—$.et
n
NedėUomle: l t •lkl l t .
Telefonas Mklway 98M
1
r-fa—,

•^20.00 iki ^50.00

T«L OuuU W67 Vak. Ganai 1118

ZELL CLOTHING
Atdara Vakarais ir Nedėiio
mis.

DR. P. Z. ZALATORIS
Taaa4o»: l t lkl u rjf;
l tkl •
BO platu; l IU t rakate

ADVOKATAS
H 7 N. Dearborn Street
Valand.: nuo 6 Iki 8:8*
Nedėllomia 9 lkl 12
» » e 8 W ^ 9 « 2 s So. Halsted Str.
**** T « » . Boulevard ĮSI O
Chicago.

———.

HELEN BELMEN JURRY
UETUVfc ADVOKATĄ
4434 Sbūth Westera Ave.
Telefonas Lafayette 40S9
Valandos: Kuo 7 iki 9 vakarais
Nuo 2 iki a Siibatom po piet. '

——

J. B A K T Y S

K. JURGELIONIS

PIRMOS KLfASOS LIETUVYS KRIAUČIUS

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

Turiu už garbė pranešti visuo
menei ypač savo tautiečiams Lie
tuviams kad aS padidinau stocka
savo kriaučiškai jstaig-ai, ir da
bar turiu didžiausia pasirinkimą
rudeninių ir Žieminių materijų.

Vakarais ir nedėlios rytą:
ofise "Naujienų" name:
1739 So. Halsted Str.
Teief. Rooscvelt 8500

SIUTAI IR OVERKOTAI

JOHN KUCHINSKAS

Padarome ant užsakymo geriau
sia ir pigiausia taipgi,
Valom, Prosinam Ir Talsom

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

,

Chicago, 111.
Tel. Tartis C149

li'jĮ'i

A, A. O L I S

PATYRĘ LIEtUVlAI SIUVĖJIAI
Pranešimas Visiems Lietuviams
Užlaikome didžiausia linija įvairiu rudeni
nių ir žieminiu, materijų.
Siuvam Ant Užsakymo
Siutus ir Overkotūs naujausios mados
Mūsų Darbas Visados Augštos Rųšies
Kreipkitės pas mus del gero patarnavimo
Padarome darbą gerai ir pigiai
Savininkai

I

4837 West 14-th St.

ADVOKATAS
11 8. La Salle st. Room 2001
TeL Randolph 1034 VaL nuo 9-i
VAKARAIS:
8301 8. Halsted s t TeL BĮvd. §771
T. v apart PanedėUo Ir
Pėtnyčloa

V. W, RUTKAUSKAS

1

ADVOKATAS

'

"

i'

••

101

m

e

Ofisas DldmieatyJ:

T

TURIU DIDELI PASIRINKIMĄ į

29 South La Salia Street

CHAS, K. V U O S A I T I S
PATYRĘS L l B t U V I U KRAUCIUS
Vyrų ir Motete Rūbų Siuvėjas
OV3RRKOTITB IR SIUTTJS
r
Padarome ant nlsakymo greitai ir pigiau.
Atliekame darbą kogeriausia už visiems prieinama
kaina.
Valome, Dažome ir Atnaujiname Senus.

Rudeninių ir Žieminių Materijų
Kainos Prieinamos, Patarnavimas

Kreipkitės Pas Mane
Patenkinti

i

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

2150 So. goytti Ąve^ Chlcafo. |
c

Cicero, m.
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2-nd Floor

LIETUVIS ADVOKATAS
2221 W. 22-nd St. arti Leavltt St.!
Telefonas Canal 2559
Valandos: 9 ryto lkl 9 vakaro. Ša
radoj ir Pėtnycioj nuo 9 r. iki 6
v. Veda visokias bylas visuoaa
teismuose. Egrzarainuoia Abstrak
tus ir padirba
r a k i u s Doku
mentus, porksnt
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farma* ir
Bizniua Skolina Pinigus ant pir
mo morglciaui lengvomia Ulyaomia.

v«.

T. BARTKUS IR J. KULPINSKAS
1

Panedėlio vakare:
4601 So. Marshfield Are.

VISOKIŲ STAILŲ

CICERO TAILORING COMPANY

|

i

• •
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Mandagiausias

I

KASIMIR P. 6UGIS

LIEtUVYB SIUVĖJAS
(iTO AVest 18-th Street
Chicago, III.
Telef. Canal 0SS4

«"l

Padarau -Kaip Tik Nori

G> S K O B Y

Telef. Central 1411

Į — » » » » » » • » • » » » • • » » » « » » » » » » jį

OVERKOTUS IR SIUTUS

Busitą

A D V O K A T A S
Metropolitan State Banko
3201 W. SSnd St.
Tel. Ganai 6699

J. MILKE VICZ

in
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Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgai
1821 So. Halsted Str.

C V. C H E S N U L

Kainos Visiems Prieinamos
Taipfci tateau, vala# ir
prosinu.

apkalbėta platinimas spaudos
ir PVleracijos vajaus užbai
gimas. Clevelandiečiai visti
Miiarkumu griebsis darbo. Nu
tarta išleisti laikrašti, ku
riame bus talpinamos įvairios
žinios iš Clevelando visuomi
nės judėjimo. Plačiai apkalbė
ta moksleivių šelpimas. Buvo
išduota raportas iš Federaci
jos Kongreso - buvo aptarta
ir daug kitų reikalų.

T

Vakarais: 2151 We«t 22 St

A D V O K A T A S
*• W. Monroe Strert
H«ioni 904 — Tel. ltaadolph at<H>
Vai.. Nno t ryto iki 5 po pj«t«
Vakarą* ft*>3 So. Halsted str
» Telel. Yards loift
Cblca^a

20 metų ant šito darbo.
Meldžiu Lietuvių atsilanky
kite busite gražiai užganei
dinti.

1366 S. HALSTED STREET

teattą

S. W. B A N E S

Paiyrąs

co.

—~~

!

,

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

Tikrai apsimokės jums pas
mus atsilankyti ir pažiūrėti
ka nies turime Jums parody
ti ir kokios puikios rūšies
mūsų drabužiai ir kiek Tam
sta gali sutaupyti.

Ir

KOOM fftM I K I K I N K BLOli
Telefoną*, Rando)ph 82H i

1639

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

, #60.00

D«kim«t«i

7 South Dearborn Street

MrTAILOR~W

Importuoti Worumbas
Viskas ranka siutą
$75.00 vertes
Speeiale kaina

*IIIIIISI!IIIEIIIIIIIIIIII®IIIIIIIIIIIIBIIIIIIIIIIll[SIIIHi!!iillSllllllllllll®lll

i

tmrmmvim*

2210 W. 22-nd Street
Chicago, m.

J.MILKEVICZ

Geriausios rųšies ir darbo

Box 571, Los Angeles, Califomia

G. SKOBY

ADVOKATAS

W. G. N 0 R A R
^

M. D.

I

JOHN I. B A G I U S

Savininkas

Telefonas Rooscvelt

PATYRĘS LIETU
VIŲ SIUVĖJAS

LIETUVIS ADVOKATAS
Su i te 1518 Ashland Block Bldg
155 If. a a r k St. Oilcago, IU.
Residencija
2341 W. 23 Pi.
Tel. Canal 3589
'ii
i
r-y

Padarom darbą greitai,
Pigiai, gerai

: i

Katalikiškų draugijų bei
kuopų valdybų narių susirin
kimas įvyko parapijos kamba
ryje 19 rugsėjo 8 valanda va
kare. Buvo atsilanko ir šiaip
pavienių narių.

JOSEPH C. SOBOL

X Namus KeSlurlnt Kur Gyventum
Vatom visokios rtjsles *yry Ir
moterų skrybėles

$25.80 iki $50.00

GLEVELANO, OHIO.

L a w y er

U E T U V l * ADVOKATĄ*
DUb.: I>. 514—510—127 K. Dt»*.
born 8t. TeL Randolpb 6584—b?.t»i
i
10717 Indi itna Ave.
Tel. Poiltnmo «tT7

Vertas penk'uisdv šimts Dolicrių Hti Sihitai sic 2 porom
kelnin

Tuojaus rašykite del informacijų.

4729 S. Ashland Are*
"

1

$37.50

cių dolerių vertes sekretas, naudingas visiems
sveikiems ir sergantiems, jauniems ir seniems.

(DR, CHARLES SEGAL

vak.
S03f
*ąk
§T3T

J. P. WAITCHES

j SUŽINOK GYVENIMO SLAPTYBC. |

n'

i

ICICEUO Ofisas: Panedeiio
1814 8. Ciocro A v. Tel. Cicero
BRIDGEPORT Ofisas: Kitai*
-18« a Halsted S t Tel. BouL

Patyrę 20 metų šitame darbe Į

• BUK VISADA JAUNAS IR SVEIKAS |

Ir Šventadieniais 10—12 d.

77 W. YVashmgton St.

Perkant naujus drabnaus. A t- |
neškit pas mus savo senus siutus
ir overkotus tai mes atnaujislme.

SPECIALIS PASIULIJIMAS
ŠĮ MĖNESI
Importuoto Prancūziško mate
rialo maišytas šilko ir vilnos
audimas 2 poros kelnių ir
Švarkas

_M«m

. Vai.: 1—8 po plet. 7—8 vak. NTed.
m

Gydytojas ir Chirurgu
4631 8 . Ashland Ave.
Tel Yarde 0994
Valandos;
Nuo 10 iki 12 piet
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet

NEMETYKsavoPINIGUS

Atvėstant orui ir artinanti?
rudenio laikui prasideda viso
Tel. Canal 2655
G. J. PANSTRlCA
kį veikimai svetainėse, tad^i
Fotografas
PAJTSIRJTA STUDIO
Liet. Vyčių 25 kuopa ren
Clevelando lietuviuose ypaf1001 S. Halsted St.t
Chicago.
Tolumas nedaro skirtumo
pas katalikus matosi subrus giasi statyti žymių istoriška
Saukiamas, važiuoja J Tisas
miesto dalia
dimas. Apie tai liudija skait veikalų '* Keistuti s". Bus sta
toma 26 spalio sekmadienį,
(levelandieeiams svarbi nau
|!!BIIIII!ll!ll!SIII!!!!!!!!!SIIIIIIIIIII!EIIIIIIIIIIIiaif
jiena yra šį veikale matyti
scenoje, kuri vaidina įveistu
čio, Jogailos ir VyJauto lai
kų. Kuopa deda visas jėgas,

Kampas Slst Str.

A D V O K A T Ą *
Vtdurmlestyje Ofisas:
įttootn 011 Chicago Temple Bldg

-—»3

OVERKOTAI

L. Vyčių 14 kuopos svar
bus susirinkimas įvyks ket
verge rugs.-Sept. 25, 1921
punktualiai 7 vai. vak. Šv.
Ant. parap. mokyk. kamb.
Todelei visi nariai malonėsi
te skaitlingai susirinkti, ner I
svarstymui yra svarbių daly
kų. Tarp kitų išgirsime L. V.
Seimo atstoves raportų.

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

Chicago, I1L

.

2 poros Kelnių Siutai ir

Susirinkimas.

RUSAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moterišku. Vyrtik*
Vaiki 1* visų chronišku lirų.

STASULANI

s i u v e jAi

kad butų atlikta kopuikiau
{
S
Jsigyk musŲ aiškius, moksliškus patarimus: Kaip == šiai.
Korsepondentas. ;
ffl Užsilaikyti jaunu ir Niekad Nesirgti. Tai tukstan- B

)flso Tel. Bonlevard 96*9
Heiid. Tel. Dreael 9191

2160

Tel. Boulevard S«86

Telef. Lafayctte 4146

Dr, A.Račkus

1236

J)r. J. H U P E R T

Tel.

4442 So. Western A ve.

ADVOKATAI

'* Drauge".

Kodome Vėliausias
Madas

JI*

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Dr, S, A Brenza

ZELLDRA
MES DABAR

Jaunųjų Vyrių susirinkimas
įvyks ketvirtadienį rūgs. 20
d. 7:00 vai. vak. Šv. Antano
par. mokyklos kamb. Šis su
sirinkimas bus vienoj vietoj
drauge berniukų ir mergai
čių. Malonėkite susirinkti vii. Yra tai mėnesinis susirin
kimas.
Tėveliai paraginkite savo
vaikučius, kad ateitų į susi
rinkime. Kadangi šis susirin
kimas -yra mėnesinis, tai rei
kės mokėti mėnesinis mokes
tis,
5
centai.
Tėveliai
tegul teikiasi duoti vaiku
čiams po 5 centus ,kad jie už
simokėtų.
L. Krekščiunas,
Vedčjas.

Vice-pmn. A. C. R.
Liet. Vyčių 14 kuopos Jaunamečių mergaičių skyrius lai
kys
susirinkimų
ketverge
rūgs. -- Sept. 25, 1924 lygiai
7 vai. vakare.
A. C. R.

— —

—

fcua Remkite tuos biznferius,
*
Ii1 rie dažniausiai tfarRUiasi dien-

Gražiai Pritaikomi Kiekvienam tyri

Lapkričio i) d. Cicero h\\^
J. M. Vyskupas. Ir tą, dien$
bus teikiamas Sutvirtinimo
Sakramentas (Dirmarone).
Kas iš augesniųjų dar ne
turi to sakramento, o norėtų
priimti yra kviečiami susi
rinkti Petnyčios vakare (rug
sėjo 26 d.) 7:30 vai. i par.
mokyklą. Bus padarytas są
rašas kandidatų ir pradėta
prirengiamoji prie Sakramen
to pamoka.
žemaitis.

— 9 1 /?•

• •

••

ŽSSt «o. Leavltt 5^

Tėl. Roosevelt 8982

Oklča^o.

Kambarį* 590
Telefonas Central 6990

Vakarais 3223 S. Halsted Si
Telefonas Yarda 4«al

Remkite tuos profenjonaIHJ, biznierius kum garsij „asj dienrašti "urangir.

V1,, Į, f fffi ĮHI »f ĄSlWl
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CHICAGOJE
TRAUKINIS SUDAUŽĖ
AUTOMOB1LIV.

KEISTAS PAKVIETIMAS.

.Į f

^itia i i f i • J Įo«•
•'• ~

! ^ T , ,| I , , , , Įgpjįj
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- ^
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FEDERACIJOS APSKRIČIO mokyklas, tad kuopa nutarė kuopą taį yra K. eGrvilis TiEXTRA SUSIRINKIsurengti vakarinius kursus kimasi, kad ir 16 kuopai jis
prieinamomis sąlygomis. Va- nemaža pasidarbuos.
MAS.
Koresp.
_ '
[.
': ikariniams kursams organizuoKetverge, rugsėjo 25 tfaątfg - ^
^
į j , Sfa
8 vai. vakare, Audros Vartų ^ ^
.? A >anugas
parapijos svetainėje šaukia- << B u n c o p ^ y " .
mas Chicagos A. L. R. K. Fe*t »r.
.„ \. ," • „ • « ^ i
BRIGHTON PARK.
.,
k , ...
. . , . \ Vienas iš linksmiausių zmo
deracijos Apskričio susirinki-;_
.
, ., . ^rmn . •
Lietuvos Vyčių 36 kuopa
4
w
gftus gyvenimo laikų yra jau
taikys savo mėnesinį susirin
mas
.
. . . . įnystS. Už taį jaunimas dan- kimą ketvirtadienyje rugsėjo
Visų skyrių atstovų ir šiaip
,
^ į t A J 25 dieną McKinley Park sa
rinkimą.
Yra
labai
svarbiu
ir
„7
.
Ogiausiai
ir mėgsta pasmuksblogų, tvirkinančių
jaunimą. lėje 7:30 vai. vakare. Visi na
skubių reikalų
aptarti.P**ome. "Bunco
katahta*
v«kėjų
i n i m n s P ^„^.j
m ė g R tiš
a
a r t y " yra vienas
riai kviečiami atsilankyt^ nes
s k a i t o g a i atvykti Valdyba.
į šį susi- Lšvariausių
^
^ pasilinksminimų
^
g e n j j y ,.ir^
a
yra daug svarbių dalykų ap
•
doras jaunimas jį labai myli. tarti.
Valdyba.
BRIDGEPORTAS.
[Už tat kuopa nutarė trumpo m
„
' ...
s
je ateityje surengti "Bunco
Susirinkimas.
Party". Prie surengimo " B .

PRANEŠIMAS.

Draugo'' Redakcija gavo
Michigan Central geležiu- pakvietimą, kurį talpiname
kelio greitasis traukinis "The ž e m i a u n e t a i s y d a m i
ra5ybos
Mohawk" užpraeitą naktį va- k l a y
žinodamas Chicagon netoli
Kalamazoo, Mich., užvažiavo j .
Rugsėjo 22, 1924.
ant tušrio skarsai bėgių pa- Draugas,
Ūkto noroažo automobiaus.
[ g ^ * ^ ^
/Traukinis automobilių su*
Gerb. Tamsta:
daužė, bet ir patsai nukentė
Meno
Rėmėjų Komiteto
jo.
Iš 11 avgonų 8 nušoko pageidavimu ir tarimu »Gerb.
nuo bėgijų. Žuvo lokomoty- Radakqeija
kvie
ivauaiu;eya šiuomi
s i u o n u yra
y r a KVieT
VV/MII 1G Vnnnnc mona \
«
Vy<ių lb kuo
s m
vos inžinierius.
Keliolika eiama dalyvauti minėto Ko- ( s .l I l l.s
P ° rūgs.
™ e18- ' p „ . k o m i s i - f t įmukta: P.
miteto valdyboj deliguodama|
sus-mas įvyko
Kiek laiko atgal aš buvau
Oritenas, P. Čižauskas, O. R>
žmonių
sunkiai ir lengviau savo narį j organizativį vai-!d. Vyčių kambaryj. K'aip vilabai priešingas neprapatams
deckaitė
ir
M.
Žėmgulaitė.
dvbos
posėdi.
Trečiadieneį,
sužeista.
gydytojams šiandiena širdin
suomet taip ir šį kartą narių
Rugsėjo
24,
1924
Elta
ComPasirodė, kad važiavę au merce Company Office.
gai ačioju ir patariu sergan
susirinko skaitlingas būrys. Koncertas.
tomobiliu žmonės
pabėgo,
Visi rimati ir nuosėkiai Išvar Apskritis prisiuntė pono J. tiems pamėginti ir užtikrinu
UZ KOMITETĄ
kuomet automobilius staiga
IK. DRANGEUS. stė kuopos reikalus ir daug Ramanausko rengiamojo kon kad niekados nesigailėsit.
*
ant bėgių sustojo atūžiant
certo
tik
i
etų.
Kuopa
mielu
no
A š t u r ė j a u seną l i g ą i r m ė 
Pakvietime nenurodyta nei svarbių dalykų nutarė. .
ru
apsiėmė
tikietus
išparduo
traukiniui.
Nebuvo priemo
ginau įvairius gydytojus, bet
valandos, kuomet jvyks, nei 10 metų sukaktuvės.
nių •traukinio inžinierių per
Ši metą sukanka 10 metų ti. Tikietams pardavinėti iš ant nelaimės nieks negelbėjo.
pilno adreso, kur bus posėdis.
Kas diena skausmai didėjo ne
spėti.
nuo L. V. 16 knopo ssusi orga rinkta, komisiaj: A. Janusas
Redakcija dėlto negalėjo šio nizavimo. Kad atsiminus kuo ir O. Saunoraitė. Norintieji begalėdamas trivoti likau pri
verstas ieškoti p'agelbos.
pakvietimo
patenkinti.
gauti
į
p.
J.
Ramanausko
kon
pos
per
10
metų
nuveiktus
dar
PAMESTA BOMBA.
Likau nugabentas pas Nacertą
tikietų
galite
kreipties
bus ir paskatinus jaunimą
prapata Dr. Maneli 6117 So.
pas
aukšeiaus
minėtus
na
Praneša,
kad
Chicago
j
pie
Užvakar naktį
pamesta
daugiaus prie tautos ir bažTalman Ave. Po keleto tritrius.
mentu man skausmai prasiša
bomba ties trijų aukštų ba * nas nei atpigsiąs, nei pabran- nyeio meilės, nutarta sureng
lino taip k*ad galėjau vaikš
Pasiliksią 14 centų ti iškilmes 10 metų 16 kuo Svečias.
giamais statyti namais,' 5006 gsiąs.
Artesian ave. Dalis priean kvortai.
pos gyvavimo sukaktuvėms Į sus-mą atsilankė sveriąs čioti, o'po dviejų savaičių ga
lėjau viską dirbti. Dabar esu
gio suardyta.
paminėti. Be to, nutarta su-1 iš Valparaiso moksleivis Pras
smagus ir pilnai užganėdintas.
rengti kuopos organizatorių ivalius. Jis išreiškė keletą gra Linkiu geros kloties Dr. Ma
Xamų savininkas R. Hlavpagerbimui vakarienę; patal žių ir pamokinančių minčių neliui, taipgi sergantiems to
ka, tą darbą primeta darbi
pinti kuopos paveikslą orga "ir ragino jaunimą lavinties ir kiu geri) rezultatų kaip aš
ninkams.
Pirm poros sa
ne "Vytis*' ir kuopos 10-ties šviesties, kiek gyvenimo gali gavau.
vaičių tie namai buvo bommetų gyvavimo istoriją patal mybės kuriam leidžia.
buojami.
pinti katalikiškoj spaudoj. Nauji nariai.
NETYČIOMIS NUŠOVĖ
Šiai iškilmei rengti kuopos Šį kartą prie kuopos prisi
BROLI.
valdyba apsiėmė pasidarbuoti. rašė nauja narė panelė O."
Vakariniai kursai.
Paulauskaitėj e d e n a s , lairs;
Dean Woodmen, 21 metų,
mirė rugsėjo 22, 1924 m. 4:15
Orui atvėsus daugelis no yra nemaža pasidarbavęs, L.
r*l. po pietų. «0 metŲ am
1111 Himnam av., Evanstone,
žiaus. Gimęs fViSkoniu kaime,
ri vakarais pradėti lankyti V. organizacijai persikėlė į 16
valant revolverį netyčiomis Naujamcščio parapijo. Išgyve
no Amerike 33 metus.
nušovė savo paliegusį brolį
Paliko dideliame
nuliūdime
Samueį 24 m.
! moterj Anelija ir 3 sunūs Apollinara, Petrą ir Povyla čia ir
Dean sakosi nežinojęs, kad broli Alesandra Uefavoje.
Hunas pašarvotas 4437 So.
revolveris užlioduotas.
Fairfield Ave., laidotuvės Įvyks

ŠIRDINGA AČIŪ

A. I A

PETER NORVIŠAS
3215 S, UNION AVENUE
CHICAGO, ILL.

KAZIMIERAS J.
PAUONIS

MAJORAS PASKUI VIRŠU
TINIUS GELEŽINKELIUS.
•

Nieko neatlike s gatvekarių pirkimo klausime, Chieagos majoras dabar darbuoja
si atpirkti nors viršutinius
*

geležinkelius ir juos pratęsti
į įvairias miesto dalis.

i Ii

n|-

PARDAVIMUI

i»

f'

KAS TURI $4,000.00 .
Pardavimui 3 flatų krautu
vė po 4 kambarius flatas. Pečiais apšildomas. Renda neša
$200.00 į mėnesį. Parsiduoda
už $14,500.00 Įmokėt cash
$4,000.00. Likusios mėnesiniais
mokesčiais.
C. H. LYONS & CO.
* 5931 So. Kedzir? Ave.
Tel. Prospect 9163

BIZNIS

3352 So. Halsted Str.
TeL Boulevard 9641Į

AOT PARDAVIMO pool
room ir cigarų krautuvė, ge
roj vietoj biznis nuo seno iš
dirbtas.
[BUK G U D R Ū ~
1821 W. North Avenue
Pasinaudok proga kol dari
Chicago, UI.
[yra laiko išsirinkti gera!

FARMA
FARMAI
FARMA!
Parsiduoda' 80 akerių
farma su
6 karvėmis, 2 arkliais, 3 kiaulėmis,
150 vištų. Naujos triobos1. Grinčia
5 kambarų su beismantu. Nuo mies
telio tik 3 ,mailės. Netęli trys bažny
čios ir mokyklos, Auto-busas veža
valkus i mokyklą.
Parsiduoda už
pusės

kainos,

ką.

ji

verta,

tik

vietą del gyvenimo arta
jMarąuette Park ir šv. Ka-|
simiero Vienuoline
KAS KĄ NORI
Pirkti narna, parduoti,]
įainyti ar budavoti
Kreipkitės pas
Z S MICKEYICE6L CO

už

$5,200.00. $3,000.00 įmokėti, likusie
ji lengvais išmokėjihiais.
Kreipki
tės vakarais nuo 6:00
JOHN PILKIS
10232 So. Indiana Ave.
, Oaeago, 1M-

Apsauąam Insulinam viską
Tel. Prospect 4345

NORĖDAMI

PIANAS
PUVYER — PIANAS
Ant Pardavimo
$250
$250 nuperka puiku Player Pianą,
vartotas tik 3 mėnesiai. Cash ar ISmokeačials. In storage
1722 South Ashland Ave.
Chicago, IU.

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

S. L FABIONAS CO.
809 W. 351h St.. Chicago

REIKALINGA

Tel. Boulevard 061X ir 0774
I
PADAROM PIRKIMO IR PAR. I
DAVIMO RAMUS,
i.'asekmingat eiunčiam pinifoi it i
% Parduodam Laivakortes. %

TUOJAU REIKIA VYRŲ
Patyrimas nereikalingas,
gera mokestis. Pasimatykite su Mr. M. J. Blože, Room
210, nuo 8 vai. ryto Iki 8 vaL
vakare.
Atsišaukite
60 W. Washington St.

E. J. H E N I F F
REAL ESTATE
LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos rųšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiansis.
5710 S. Kedzie Avenne
Chicago, HL
Resldendjos

šis geležinis augstos rųšies

pairlor petas $300 vertėj. ĮSpecialė kaina da-

combination anglinis ir gazi-

^ ) 98.50

t

r^i-ri.' ;**.

.

Šis pnikus Z šmotu Moharr

i,,-

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

RUGSĖJO MĖNESIO RAKANDU IŠPARDAVIMAS

ketverge rugsėjo 25, 1924 iš
namu 9:00 vai. bus atlydėtas
f Nekalto Prasidėjimo P. ftv.
Bažnyčia kurtoj |vyks gedulin
gos pataaldos už velionės siela.
P o pamaldų bus lydėtas } fiv.
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
giminės, draugus ir pažįstamus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Patarnaus
grab.
KudHkls.
TeL Yards 1741.
Nuliūdę: Moterį AncUja
Sunai. AnoUinaras, Petras
ir Povilas.

REAL ESTATE

Tel.

Prospect 5101

Ofiso

Tel.

Prospect 5T7S

U.

mJ

nis virtuvės pečius - nikeliuo

•»

tas, viršus visas pajišiuotas.
Sujungimus padarome veltui.
•Spemale kaina

Pirk "L" Serus

7

8_
10

07
'

Saugumas
Jnsn Taupumas.

4-

Atmainyk Savo Phonograph'a Aht Vieno Iš
Mus Nayjų Brunswkk Radioki.

G

extra čekiu
ALI džiaugtis su extra jelgom
kas mėnuo — jeigu investysi savo pinigus į
Proferred Aėrus Chicago Hapid Transit Kompanijos.

Pamatyk ši Ąuostabn muzil
kalį instrumentą veikėmeje
musij krautuvėj. Geriausi'as
radio receiveris ir puikiausias
honograias vienam kabinete,
ikrai nustebsi pamatęs! Ne
reikia sukti. Tiktai pasuki lever ir išgirsi puikiausia muzi
ka -» long distanee ir lofcales
stacijos. Kuomet nusibos tau
radio klausyti-tai gali užsi
dėti savo mylimiausi rekor
dą ir klausyti gražiausios
muzikos kurios tiktai tegali
išgirsti iš Brunswick Phonographo.
Kainos nuo C10H f]fl ir Augšeiau.

Koiupanija kuri operuoja visas Chioagos "I," li
nijas yra po vadovystė Pn. Samuel Insull ir pagelbininkų, kurie taip pat yra valdininkais Commonwealth Edison Kompanijos ir Peoples Gas
Lijrhf and Coke Kompanijos.

šfrai yra po f 100, ea_sh ar išmokesčiais po |10
lškalno ir po |10 kas nitiiuo ui ftėraf ~</c paveli
jamas ant i>teokescių. Dividentai mokami kas mė
nuo ratą $7,80 į metus ant kiekvieno Sero.
,, •

Norint daugiau ilnlą paklausk hent
%leno darbininko
"L"
kompanijos
arba pi-MiŲsk iemism tokpanii kupo
ną. Mes prisiusime jums veltui kon J fa Chloago Rapkl Transit Kompa
nijom Strret Guldo of Chicago.

'

DU SAVO STOCK'E

84S-72 W«at Adams Streot. Chicago.
pusės meldžiu man prisiųsti pilnas in
Rapid Transit Kompanijos 7.8% Prlor
kompanijos street »njide Chicagos miesto

i

JOS. J. JOZAITĮS, CteMrafo Menedžeris
5illlll^HIIIMM»MIWM»llllllMlll^

Daktarai Kupczynski
ir Schweers
TeL

Ofisas
Haymarket

4376

1112-11X4 Milwaukee Ave.
VirSui Hatterman ir Glanta Banko
Valandos 9-12 ryto, 2-5 po
pietų, fi-9 vakare
Nedėlioj nuo 10 1K1 12 dien%
Specialistai chroniškų, nervų.
kraujo, odos ir šlapumo ligų.

Šiame išpardavime mes siūlome Jums
t'OOC jįrj A
Humboldt Parko Lietuvių
stebėtinai žemas kainas tiktai
3 Metus Išmokėti
Politiško Kliubo mėnesinis
Atskaitliuoslme jums už sena
susirinkimas įvyks 26 dieną
pianą main»™t ii <Rnt naujo
rugsėjo 1924 m. 3310 Evergreen Ave. Chicago, UI. Visi
nariai malonėkite dalyvauti
Suolelis, Grincline lampa
rashinkime 7:30 vai. vaakre.
su 50 rolių su kiekvienu
/
grojikliniu pianu.
Turime svarbų reikalų.
fl
i
A, Walslris, r»lt.
3=
a

CENTRAL DISTRICT FURNITURE Co.
3621 —23 — 25 So. Halsted Street

Bali But
Sveikas

Ar sergate? Mes jums pagelbėsime. Patarimas dykai ar Jus čia
gydysites, ax ne. Kokia yra jūsų
Uga? Ar geri yra jūsų inkstai —
— turite strėnų skausmus? Ar
turite skilvio ligų., gasų, rugštumų
ir nesijaučiate gerai po vaJgrio?
Ar kenčiate nuo plaučių — turite
-, su kraujais kosulj, krutinės skau
dėjimų? Ar turite didel] persi
šaldymų, nemalonų kvapų?
Ar
turite hemoroldus ir fistulų? Ar
kenčiate nuo rupturos? Ar turi
te ant veido spuogus, lšbalimų ir
matai sveHate? Ar kenčiate nuo
nervų — nomigė, pavargęs ii ry
to, galvosūki, apsivėlusi liežuvj?
Praialinkit nervingumą — apsisaug-okit neurastenijos, ji silpnina
visus nervu*, t e r e i k ė s jums dau
giau kentėti — ateikite ir pasimatykite su mumis tuojau.

UŽLAIKOME PILNA EILC LIETUVIŠKŲ REKOR

llil(lllllllllililllltllllHiHIIIIIMIIIIIIIIMI'MMI1MIIIIHI(!llltlll!llillllll(IIHIIlJIIIIII^

John T. Moran. Room
Be ataakomybės ii mano
formacijas apie Chicago
Prefsrred Stock ir kopija

I

Tamsta

Išlygos Sulyg Jūsų Noro.

UTILITY SECURITIES
COMPANY
72 W. Adams Street Chicago
GAUK KOPIJA

Didelis Išpardavimas Grojikliniy Pianų.

C

• Biznis auga sparčiai. 1923 metais 203,935,574 pasažieriu važiavo "I." karais — 12VJ% daugiau ne
gu 19l>2 m. Aplamai imant išeina 400,000 pasą
zieriai kasdiena.

į*

$93.50

•" • • • •-

VELTUI!

VELTUI!
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