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BOLŠEVIKAI DARBUOJA
SI SUGRIAUTI VISAS
RELIGIJAS,
SAVO PROPAGANDĄ J I E
SKLEIDŽIA PO VISĄ
EUROPĄ.
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taisęs maršalo uniforma ir su ANGLIJA PRIEg GRAIKŲ
RESPUBLIKĄ.
tfekoraeijomis. Šalę jo buvo

Praneša, Valstybės Fran

gen. Lossow, bavarą milicijos
komendantas, premier. Knilling, daugybė princą ir prin
cesių, bebuvo tik Bavarijos
diktatoriaus Kahro. Nebuvo
nei gsn. Luįendorffo. Monarchistų vėliavos visur buvo
pilnai iškeltos.

1

*

AR AMERIKA MAIŠYSIS REPARACIJOS

Religijų vieton jie stato
aklą ateizmą.

* *

1

ATENAI, lapkr. 6. - Ang
lija ima darbuotis, idant Grai
kija nepasiskelbtų respublika.
Serbija irgi tuo pačiu reika
lu veikią,
.

—

AREŠTUOTA 30 KOMU
NISTŲ.

••

AER0PI4HC GREITAS
SKRIDIMAS

FRANCIJA GRIEŽTAI LAIKOSI SAVO NUSISTATYMO.

/

HAMBURG, Vokiet., lapk.

s

— — —

sa

Stresemann Patylomis Užima
Diktatoriaus Vieta
BERLYNAS, lapkr. 6. — | vo rankosna diktatūrą. Nes
Kanclieris Stresemanh patva parlamentas daugiausia truk
rkė savo kabinetą išėjus so do ir painioja visokius reika
cialistams ir patylomis ima lus.
savo rankosna diktatoriaus
Tai daro jis pasiremiant
valdžią.
respublikos konstitucija, kuri

i •
Parlamentas
nepaleistas,
j nepaprastuose
atsitikimuose
4±
4,
,b.
,6. ——Vietos
Vietos policija
policija užpuolė
užpuolė
WASHINGTON, lapkr. 5.
Bet jo susirinkimas atidėtas leidžia valdžiai imtis nepap
gia
MITCHEL
FIELD,
N.
Y„
slaptą
komunistų
mitingą
WASH1NGT0N,
lapk.
6j
cija
priešinga
sumanytos
eks
— Daugybė S. Valstybių se
nepaisant
neapribuotam laikui.
Kanc rastų priemonių,
ir
areštavo
apie
30
raudonų
natorių ir kongresmonų pra Gauta žinių, kad Anglija, Ita pertų komisijos veikimui, tai lapkr. 6. — Leitenantu lakūnu
lieris išpradžių
žadėjo eiti parlamento nusistatymo arba
Williams
ir
Brow
čionai
pa
lija
ir
Belgija
susitarusios
ambasadorius
užtikrina,
.
kad
eitą vasarą aplankė Europą
parlamentan ir tenai supažin- prieŠginiavimo.
gamintose
laivyno
aeroplanų
veikti
išvien
reparacijos
klau
Amerika
gryž
Europon
ir
jai
ir Rusiją. Apie Rusiją jie
dinti nauj
Sunku pasakyti, ar jam pa
^ saVo kabinet* b e
padarė rekordą BAVARIJA NEGRĄSINUSI.
parvežė ir skelbia įvairios rų- simu, jei Francija yra prie gelbės pakilti ekonominiai ir lenktynėse
vyks tas žygis. Jo diktatū
socialistų.
skrisdami arti penkių mailių
šies nuomonių. Vieni vienaip, šinga sumanomąjai ekspertų finansiniai.
.
Bet jis paskutinę valandą ra veikiausia turės baigtis re
1
minutėje.
Buvo
norima.
dar
BERLYNAS,
lapkr.
6.
komisijai.
—
kiti kitaip tvirtina apie sovie
tą mintį pakeitė.
Jis žino, voliucija ir monarchijos iški
Buvo
pasklydusių
žinių,
kad
daugiaus
išvystyti
tą
greitu
Čia tas suprantama taip, NIEKO NEBUS I š EKSPER
tinę Rusiją, apie bolševikų
kad parlamente negaus pasi limu. Monarchistai jau ruo
Bavarijos
diktatorius
Kahr
mą.
Bet
iš
,Washingtono
už
TŲ KOMISIJOS
valdžią ir Rusijos padėtį. -* kad kuomet Francija pasijus
Daugelis jo šali šiasi. Bavarijos nusistatymas
Vokietijos kanclieriui pasiun- tikėjimo.
drausta.
Sako,
didesnis
greiPROJEKTO.
tikrai
izoliuojama,
tuomet
ji
TeČians Rusijos kultūros ir
ninkų jį pametė.
Nežymus priduoda reikalingo impulso.
tumas gali but pavojingai la-M? 8 ^žkokį ultimatumą.
bus
priversta
pasiduoti
did
religijos žvilgsniu jie visi yra
kūnams.
fTas čia oficialiai užginta. skaičius parlamento atstovų Patsai Stresemann sakosi
Premjeras
Poincane
tam
žiumai
valstybių.
vienodos nuomonės. Visi pa
uz j} stovi, Visi kiti jam us visomis priemonėmis sau
-,
1
•
priešingas.
Anglijai apeina tas, kad jei
žymi, kad bolševikai naikina
gosiąs ir ginsiąs respublika
KAITINA WALL GATVC. priešingi.
BERLYNE KRAUTUVĖS
krikščionybę ir kitas religijas.
PU
Dėlto, jis nusprendė nesi- nuo monarchistų pasikėsini
i
,
SValstybes,
T / T ^tai
T Pranciia
'*" SUV
'
I
PARYŽIUS,
lapkr.
5.
S.
PLĖŠIAMOS.
turi[ T r __ . , .
_*_ __ ,
Tokiu bndu jie griauja kultū
Iš Cahfornijos per Chicago klausient parlamento imti sa- mo.
• j x- o
xr , t tV. Valstybes sekret. Hughes
rą. Ir vieton to žmonoms kai
pasiduoti Suv. Valstybių pa-( . . .
, , .
. ,.
LONDONAS, lapk. 6. - I š New Yorkan pravažiavo Ch. NEPRIPAŽINS BONUSŲ
rės but kiek- nors susiaurin
šioja aklą ateizmą. Bolševi tarimams, _ . . .
įseir
. . \ x _ . (projektas,
kad internacionale
ekspertų komisija
ištirtų ir Berlyno praneša, aną dieną Ray, krutomųjų paveikslų ak
BUS TAKSOS MAŽESNĖS. tos.
ką valdžia atvirai
kovoja blogai.
jvitaip jai
nustatytų, kaip daug Vokieti ten vidumiesty žmonių minios torius. .
— _
prieš visas religijas.
Suprantama, tai bus atlik
—
Už kilusį krizį krutomųjų
ja gali atmokėti reparacijos, pradėjo pulti ir plėšti krautu
Tokios nuomonės kongresmo- ta atsargiai, idant perįideliu
WASHINqpON, lapk. 6.—
paveikslų
filmų
gamyboje
matyt,
nueis
niekais.
Nes
Religijų substitutas.
ves.
Policijai vyko apmalši
nas Green.
Ekspertų komisijos projektas
taksų mažinimu nepadaryti
Francijos premjeras Poinea- nti riaušes. Daugiausia nu- Ray kaltina Wall gatvčs ma
.
pačiai valdžiai nepritekliaus.
Kongresm. Britten, kurs patirti, kiek Vokietija išgali
re, kuris atstovauja Francijos kentėję žydai krautuvininkai. nipuliacijas ir spekulantus.
atmokėti
WASHINGTON, lapk. 1.- 'Nes kartą perdaug sumažinu*
sakosi geriausiai patyręs Ru ir kiek ji turėtų
valdžią, tam projektui prie
Anot
jo,
reikia
juoktis,
kuo... ,
——
eina be nieko,
Kongresmonas GTeen, repu- taksas, paskui jau sunku klai
sijos padėtį, pranešė, kad te reparacijos,
šingas.
met kas ima pasakoti, kad ak blikonas iš Iowa valstybės, da atitaisyti jas išnaujo padiPAŠAUTAS JUGOSLAVI
nai krikščionybė - ir viskas, kuomet vakar Francijos am
Užvakar premierag .Poineatoriams mokamos pasakingos kurs bus Kongreso kehų ir trinant.
BAUmaVAS. •
adventiš
kas krikščionims yra šventa basadorius painformavo Val
rė. savo ambasadoriui -Washalgos.
Tos
algos
nėra
taip
priemonių. komiteto pirminin kas ir niekam tinkamas toks
ir brangu, kuolabiausia pašie stybės departamentą apie pre
ingtone pasiuntė instrukcijų,
baisios,
kaip
apie
tai
kalbaSOFIA, lapkr. 6. — Trys
ku, tvirtina, kad jei šiais fis darbas.
piama pasibianrėtinomis kari miero Poincafe nusistatymą.
idant Suv. {Valstybės nesiraai- neidentifikuoti
piktadariai ma.
kaliniais metai s, kaip pramakatūromis ir vaizdais.*
Taksų mažinimui teČiaus
Francijos p r a m e n a P o i n - Į š y t ų . r e p a r a c i j < ; 8 r e i k a , n B .
Sako, reikia atsiminti, kad
čia Jugoslavijos pasiuntiny
tomą, valdžia susilauks paja- labai painiojasi bonusų klauSenatorius King sako, kad care nusistatęs, kad ekspertų
Jis ambasadoriui parėdė bėje užpuolė M ir pavojingai filminiai aktoriai algas ima
mose nors 200 arba 300 milio- simas. Sunku pasakyti, kaip
bolševikai religiją substitutą komisija negali nustatyti ga Amerikos vyriausybei prane
pašovė Jugoslavijos militari- trumpu periodu, per penkias nų surpluso, tai kitiems me
į tą klausimą atsineš Kongre
stato ateizmą.
Ateizmą no lutinos reparacijų sumos. Sa šti, kad:
aį palydovą, pullcininką Ker- arba dešimts savaičių. Paskui
tams abelnos taksos gyvento sas.
Bet jei bonusų bilius
ri padaryti nauju tikėjimu ne ko, šiandie Vokietijos ekono
jie neturi jokių pajamų ir už
1. Franci jos vyriausybė ne tič.
jams turės but sumažintos. butų pravestas,
tuomet tas
vien Rusijoje, bet ir kitur. minė padėtis bloga, tai ne pripažins ekspertų išspręstos
dirbtais pinigais turi/pragy
Pramatoma,
kad
Jugoslavi
Pirmiausia turės but mažina suvirškintų visą surplusą ir
Senatorius sakosi kalbėjęs su daug ji tegali atmokėti. Bet reparacijos sumos, kokią Vo
venti.
Tik
retuose
atsitiki
ja ims spausti Bulgariją.
mos taksos už personales į- apie taksų mažinimą negalėtų
viena ruse mokytoja. .Ta sukuomet ji pakils ant kojų, tu kietija turi atmokėti, kaip il
muose kai-kuriems aktoriams
plauka.s Paskui kitos. Te but nei kalbos.
pasididžiavimu gyrėsi, kaip ji rės mokėti daugiaus.
skiriamos
ištisų
metų
algos.
gai nebus pravestos diskusi
PARVAŽIUOJA NAMO.
Čiaus tasai taksų mažinimas
vaikuose čiepijanti ateizmo Taipgi prem.^Poincare prie- jos kas link karo skolų liki
Ray sako, "The Courtship
įvyks tik tuomet, kuomet *}>o- MOKA AUKŠTAS TAKSAS.
mintis. jVisose bolševiku mo šinasi, kad ekspertų komisi mo.
LONDONAS, lapkr. 6. — o f M ^ e s Standish" paveiksAmerika atsisako disku
kyklose pirmąją vietą užima ja turėtų užsiminti apie Ruh- sijas vesti karo skolų klausi Atsistatydinęs Suv. Valsty las pagaminti atsiėjo 850 tūk husai karo veteranams nebus
pripažinti.
ST. PAUL, Minm, lapkr. 6.
komunizmas ir antrąją — ne- ro teritorijos evakuavimą.
me tad Francija turi teisės bių ambasadorius Anglijai, stančių doleriu. Iš tos sumos
Anot kongresmono Green, —• The United States Steel
tikybos dogma.
atsisakyti ekspertų išsprendi Harvey, parkeliauja namo/ vos dešimtoji dalis teko akto
dar tikrai nėra žinoma, kaip Corporation Minnesota vals
PARYŽIUS, lapkr. 6. — Šį mo, kaip didelę ir galutiną
riams.
Propaganda Vokietijoje.
Iškeliaudamas iš Londono Į J O J U S .
sekmadienį premieras Poin- sumą Vokietija gali atmokėti
didelis bus surplusas, jei šian tybei tomis dienomis išmokė
jis pažymėjo, jogei namie bū
Yra žinių, kad į krutamųjų
Tą ateizmo
propagandą -*are atkartojo savo instrukci atlvginimui.
dieninėmis ratomis taksos bus jo 4,340,499 dolerių taksų.
damas
darbuosiąsis
už
geruo
paveikslų
teatrus
įžanga
bu
Maskvos valdžia perkelia Vo jas,
pasiųstas ambasadoriui
renkamos.
Bet kad surplu
2.
Francijos
vyriausybė sius Amerikos su Anglija sau- sianti brangesnė.
kietijon ir į kitas valstybes. AVashingtonan.
Pažymėjo, šiuo laiku nesutiks jokių de
sas bus, apie tai nėra abejotykius.
Ypač Vokietijoj tas darbas kad.jis priešingas ekspertų
rybų vesti kas Enk Ruhro te
"STEBUKLINGAS"
nės.
Ir jei bus, tai ateity vy
jiems yra gana parankus. Te komisijos darbams.
Lietuvos 10 litų
$1.00
ritorijos okupuotės? nes Fran
:
ŠALTINIS.
AIRIJA
REIKALINGA
riausybė
nereikalaus
takso
nai yra daug komunistu, ku
" Anglijos sterl. svarui 4.48
Bet S. Valstybių ambasa cija neturi pasiketinimo apPINIGŲ.
mis apsunkinti pačių žmonių,
rie valdžios nevaržomi sklei
VILKAVIŠKIS. — Mažu
Francijos 100 fr.
5.90
dorius Francijai, Herrick, kai I j e j s t i t ą teritoriją,
džia po visą šalį ateizmo pro
nei
jų
vedamų
reikalų.
Kaip
Italijos 100 lirų
5J51
čių kaime, Vilkaviškio valsČ.,
bedamas pareiškė, jog S. Vai- T a i ^Yas, ką šiandie AmeLONDONAS, lapk. 6. —Ai
pagandą.
Tie nuodai vokie stybės negali
Lenkijos 100 mark
.00005
netoli nuo geležinkelio, A. Ja vienos, taip kitos taksos tuatsisakyti at rika apturi iš Francijos už
rija labai reikalinga pinigų.
čiams katalikams kol-kas nėra
saičio lauke ties koplytėle ynaujinti
interesus Europos kituomet teiktą pagelbą ir biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiimii
Nori
gauti
112,500,000
dole
pavojingi.
Bet protestantus
ra mažas šaltinėlis. Jis yra
lionus dolerių skolų.
reikaluose.
iiuiiiiiiiiiiitiiimiimiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiitiiHiiiniiHiiriiinriB
rių paskolos Anglijoje arba
gyventojus, ypač jaunimą, jie
plačioj
apylinkėj žinomas,
Jei taip, tai nėra ko laukti Amerikoje.
iTai įdomus ambasadoriaus
= 3
nuodija ir patraukia savo pu
kaipo stebuklingas akių gydy- j
pareiškimas., Kuomet Fran- taikos Europoje.
sėn.
to jas.
Jame dažnai lankosi s
ADM. BEATTY REZIG
Ateizmo propaganda iš Ru
žmones, daugiausia sergą aNUOS.
sijos driekiasi Estijon ir Lat
kių ligomis. ^Čia vieni geria, s s
».—»vijon. Kiek paliečia pačią
Į
kiti prausiasi šaltinėlio van
LONDONAS,
lapkr.
6.
.
į
*
MUNICHAS, lapkr. 6. — ėjo šalimais pagamintos vie
SS
Lietuvą ir visu
smarkumu
deniu, arba prisipylę butelius
danginasi Lenkijon, kur krik Pr'įeitą sekmadienį čia, Bava tos, kur buvo Bavarijos sos Pranešta, kad Anglijos karo nešasi namo. Ši vieta yra
laivyno vyriausias galva, adrijos sostinėje, labai iškilmin to įpėdinis Rupprecht.
ščionybėje daro pragaištį.
*tabai nešvariai laikoma. Daž
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau I I
mir.
Beatty,
ketina
apleisti
Paradas surengtas pagerbi
gai pagerbta monarchija. Pei
nai
matyti
primesta
šaltinėlin
Koki rezultatai.
siai patarnauja* "Draugas" siunčia per didžiaudvi valandi bavarų milicija t i 30,000 žuvusių buvusiame užimamą vietą.
visokių Šiukšlių.
Jokios sa- 1 1 šias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir PrekybotAteizmo rezultatai gali but (rekhswehr kariuomenė) ir kare bavarų. Jų atminčiai anitarinies priežiūros šaltinėlis
Pramonės Banką.
aiškus. Norima išauklėti jau kitos organizacijos paradoje tideiigtas paminklas priešais VOKIEČIŲ MARKfi NETE neturi.
Nieks netyrinėja nė
karo
muzejaus
butą.
Taigi,
"Draugas" siunčia pinigus litais, ir doleriais:
'
* 0 VERTOS.
nimą be mažiausios
doros.
vandens sudiėties.
ir telegrama.
perlaidomis, če
Juk ateizmo auklėjami mela važudžiai vadinami nedorai prie tos progos pagerbtas so
a=*r
NEW YORK, lapkr. ,6. —
giai, sukčiai ir įvairios rųšies siais. Jie be krikščionybės sto įpėdinis ir pati monarchi
| S
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
O R A S.
ja.
Vokiečių markė liko visai be
piktadariai.
Dora, tai Die išauklėti, jų sąžinė suakmenė
Nedėliomis uždaryta.
Iškilmėse
dalyvavo apie vertės ir Tietos bankininkai,
CHICAGO.' — Šiandie pravas ir religija.
Kur nėra] jusi, neturi savyje nei Dievo,
CHICAGO, DLL
100,000 žmonių.
taipat užsienių mainyba, mar- matomas gražus oras; šal 1 1 2334 S0. OAKLEY AVE.
Dievo, ten nėra doros. Juk I nei žmonių baimės jausmų.
'
iiiiii»»miiiiiiHiimiitiwiitiiiiiiiiiuiiuuiimituiiaiuiwiiuii»muiiiMHiwdž
Sosto įpėdinis buvo apei-kę išmetė iš sąrašo.
čiau.
ne dovanai šiandie visi gal- Tai ko siekia bolševikai.
<HHiiiiH»iMiimiHHttiHiHiiiiiuiiiiiuiitHiiHiiHuiiiiuimiffiniiiiininnmi^
•,
r.

*

•

•

•

1

t

•

PINIGU ^RSAS.

i

•

•

L

P I N I G U S

Siųskite Savo Giminėms

BAVARAI PAGERBIA SAVO SOSTO ĮPĖDINĮ

ii

$

vi

t *>:

DRAUGĄ

.-

"m?
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DRAUGAS
• fll '

LTETUVrŲ KATALIKŲ
DIENRASTI8

cijii. Tokia konfenfldja galetų aptarti reparacijos klau
sima ir rasti būdų atmokėjimo
garantijai.
Te&aus premieras Poincare
paskelbė, kad Francija prieŠmga tokiai konferencijai. Pri
ešinga ji ir ekspertų komisijai.
Nes tos komisijos tikslas «—
sumažinti reparaciją. Francija
gi su jokiu mažinimu negali
sutikti.'
Pasirodo, kad Francija tuo
būdu, kuomet ji laikosi savo
senoj pozicijoj, nori gauti ka
ro skolų dovanojimą. Tečiaus
jai aiškiai atsakoma, kad kaio sko%>s, kokias' ji skolinga Amerikai ir Anglijai, neturi nie
ko bendra su , reparacija. Ka
io skolas galima priskaityti
prie privatinio reikalo. Repa
racija yra viešas reikalas.
Labai aišku, kad tokiu būdu
Fiuropa nesulauks taikos. Kas
gi bust Tas, kad didžiulėms
pasaulio valstybėms prisieis
varu taikinti Francija bU Vo
kietija^ Prisieis valstybėms at
šaukti Versalės sutartį. Tam
tikslui atsiekti turės bu t su
šaukta nauja pasaulio taikos
konferencija. Bus padarytu
nauja ne vien Europos, bet
Hso pasaulio taikai sutartis
Tuomet prasidės Europos de
mokratizavimas.
Ir tie laikai netolimi. Kas
šiandie nebenori taikos gra
žiuoju, paskui prisieis taikų
priimti varu.

,"
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^ ' l *

1

ra praturtėjusių tėvų vaikai.
Bet svarbiausioji priežastis,
tai blogas vaikų auklėjimas,
priežiūros stoka ir tinkama
proga prasižengimams.
Dr. JBurt pagamino Londono
žemlapį, kuriame pažymėjo,
kokioj miesto daly daugiausia
jauni prasižengia.
Paaiški, kad daugiausia jau
nų prasižengėlių paeina iš tos
miesto dalies, kur -yra daugiausia smuklių; visokios rū
šies teatrėlių, šokių salių ir
kitokių pramogų Vietų.
Dr. Burto ičvadoSe daug tie
sos, ^et reikia pažymėti, kad
šiandie" jaunimas daugiausia
genda nuo betikybinio auklė
jimo, paskui del pačių tėvų
apsileidimo.
Jei visose mokyklose religi
ja butų dėstoma, jei tėvai
daugiaus rūpintųsi savo vai
kais", tuomet turėtų išnykti
miestuose visokios rųšies tvir
kina jaunimą urvai. Taip įvykus butų mažiaus prasi
žengėlių. Butų mažiaus plėši
ku Ir patiems visuomenin
ki n K mažiaus rupesniu.
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ŠVENTO KAZIMIERO SESERYS LIETUVOJE,

PftOFESOlIATJS įTOOS
LAllstAS.

-4W*
inrt
Indijos gyventojai kasmet
" Draugo" skaitytojai K.
brangią duoklę užmoka, savo
k#d po kelių metų paderės.
(Užbaiga).
Vieaa
iš
Chi«agos
atsiliepė
į
Eina kasdieną išskyros nedėldienius.
gyvybėmis žvėrims ir ial| Kaip mirlėta aukščiau, rusai
prof. K. Bugfc« pranešimą ku-į gig tas iš praeitie*.
Metami
t&OO
čiamjt
buvo atėmę nuo Vienuoly.no
riame jip prašė amerikiečių
Fossi llstą
13.00
Statistinės žinios štai ką muKur dabar gyvena šv. Ka- visas jam sudovanotas žemes
m prauun«r*tą mokaal likalno. Laims rodo. 1921 m. ž?ėrys ir prisėsti jam stingamų Lhtu'kas akaltosi nuo nerašymo dieno*,
iimiero Seserys, seniau buvo ir kitus turtus. Lietuvos val
žalčiai
nužudė
9,360
asmenų,
yoje
knygų.
3'rof.
K.
Bugfc
ine nuo Nauji) Meti). Norint permai
pernai metais tik 3*369. Iš jų lengia spandai didMausIa 80. ^ e n d u l ų Vienuolyną*. Prie džia iš visų tų plotų nutsrė
nyti adresą visada reikia prisiųs
ti ir senai adresas. Pinigai geriau
tigrams teko 1,469 šmonių au d yną. P. rt. Vičo padovanotos' Vienuolyno, kaipo dievotų fun Pažaislio Vienuolynui gn]žinti
siai siusti isperkant krasoje ar oxkos, 560 leopardams, 656 vil knygos pasiekė s&vo tikslų If datorių dovana, priklausė ne- oo hektarus dirbamos 2o».us.
! preso "Money Order" arba įdedant
kams, 69 meškoms, 70 dramb profesorius4 rašo įdomų laiSk$ maM plotai miško, daug lau Ž^mė yra įvairi. Tarpi-i.- yra
, pinigus i registruota^ laišką,
kų, 9 ežerai, 2 namai Kaune. lengvutė netoli panaši . leKc :iliams ir 10 hienoms.
DRAUGAS PUB. CO.
kuriuo reiktų visiems suskioBušai 1831 metais kamendu- tį >mėlį, bet yra i r geros Tą
2334 South Oakley Avenue
Žalčių aukos nupuolė liuo 20 r \ m ėti.
Chicago, Illinois.
a Draugo" Kedakclja lus iŠ Pažaislio išvijo ir pa vak'zios nutarimą įvykinti d-1043 — 1920 m. ligi 9,396 - Tel. Roosevelt 7791
1921 m. Tai <$ar gan Žymus
Kaunas, 1923 m. spalių 12 d. sisavino jiems padovanotus sė įvairus "ponai'' iki šių
turtus. Taip buvo iki 1915 me metų. Šį rudenį buvo bepra
skaičius, kurs rodo žalčių Gerbiamas Tautieti!
dienoj,
t Uždusinėję
"meilę" prie žmonių giminės.
Dėkui Tamistai Už Šešerias tų. 1916 metais rusai, vokie dedą apkapchioti Vienuolynui
Lietuvos Operos choristai ir
Reikia
visuomet
dabo- knygas, iš kurių man gyvai čių mušami, apleido Lietuvą, pavedamą'žemę, o taip pat bai
solistai Kauno bazilikoje gie
tis ir turėti
lazdą
ran DUVO reikalingos Daukanto palikdami visą kada nors už siai sunaikinto miško, beveik
dojo mūsų žymiausio kompo
koje, kad žaltys nepabučiuotų, knygos. Jomis jau ir daba* os- grobtą nuo Bažnyčios' turtą. vienų krūmų, 25 hektarus, bet
zitoriaus Č. Sasnausko mišias
J5et ar galima perdaug skųs irti pasinaudojęs bent trij kar /Taip Pažaislis pateko į vokie ar iki pavasario pabaiga jie
"Beąuiem". Malonu pastebė
tis! Nuo penkerių metų mir tu* žodynui.
čių .rankas. Nedori žmonės darbus, reikia paabejoti. n£s
ti, kad nors ir nebažnytinės
tingumo skaitliaė sumažėjo.
Žodyno spaudini mo darinis naudojosi proga, plėšis vogė visoki geometrai ieško nuola
I muzikos dainininkai grįžta į
Gal žalčių skaičius sumažėjo? jau eina*, šiandie baig:a riiifc- ką galėjo iš Vienuolyno, kol tos priekabių prie Vienuolyno.
religijos ir meno šventyklą,
Visvien reikia vengti Žalčių tl ketvirtojo lanko pirmąją neįsigalėjo nauja vokiečių val Bet ir žemės gavusios Seselės
| kuri pagimdė ir pasaulinę kla
prietelybės.
ptnc (49-56 pusi.), Kokm1 Sa- džia. Bet ir Vokiečiai pasirodė riebus sočios ir pavalgiusios,
sinę muzikę, ir išauklėjo pa
Bet ir žmogus keriijft tiems da būti mano žodynas, Ta nei kiek negeresni. Nuplėšė jei^u los nualintos žemės n^čius menininkus. Social.4aisvp.
'<gyva'tėms,^ štai smulkme mistai bus numanu ii pridėto- nua bažnyčios uždėtą apie įdirbs. Laukia tat jas naujai
manių spauda galės dabar "iš
nos: į metus nušauta ir užmu jų prie šio laiškelio 8 pusi.
1670 — 80 metais Varinį sto rūpestis: užvesti intensivų
keikti'' Lietuvos Operą ir jos
šta 24,972 plėšrus gyvuliai. Jų (41—48 pusi).
gą, o apdengė juodu popierių ukj. Gera yra, kad gani že
personale, kaip perimi padarė
tarpe: 2,159 tigrai, 6,328 leo
Švietimo ministerija Žody
mės, bet tiek yra\ bloga, kad
su p. P. Oleku, J. Byru ir M.
VARŽOSI UI PIRMENY pardai, 2,741 meška, 2,049 vil no tespaušdins vos tik du rūk — toliu; iš marmurinių bažny
čioje krotelių išlupinėjo misin nė/a lėšų tokiam ūkiui tinka
Leškevičiumi.
Jie nerengė
BE
kai.'
s
stančiu egz. Taigi,. Amerikos ginius stulpelius, o į jų vietą mų masinių įsitaisyti. Be pjau
bažnyčiose giedoti ir groti.
Gan įdomi skaitlinė palygi lietuviai pasirūpinkite iš ank
įstatė eglinius kuolelius, ku namos, kertamos, kulinnos ir
Chicago varžosi su didžiau
nus su šių metų Anglijos sve sto, kad neliktum'?; be žody
rie ir šiandien liudija vokiečių be traktoriaus joms buo tikra
siais pasaulio miestais. Pirma- čių grobiu bemedžiojant Aly
Prezidentas Coolidge, krei
ne. Jei ministerije. žinotų tik "didele kuiturą , \ 1920 metais
sai pasaulio miestas savo gy taus miškuose, kuomet nušau
pėsi i Valstybių gubernato
prapultis. Iš aplinkinių gy
rai, kiek Amerikos lietuviai Šv. Itazimiero Seserims tapo
ventojų skaičiumi yra New ta trvs vilkai.
rius ir administratorius, pra
ventojų paramos jo-s Legali
nupirks egz., tai vu.v skaičium
javesta Ši bažnyčia kartu su laukti. Jie Seseris' KazimieYork, su 5,620,000; paskui
šydamas jų imti atsakomybe
Tiesa, medžioklės sportas ji ^didintų laidą. Butų getas
Vienuolynu. If jau atmainų rietes kitaip nevadina, kaip
Londonas, su 4,485,000, Pa
prohibicijos įstatymą vykdiryžius, su 2,906,000 ir Chica- brangiai kaštuoja. Kaikurie'dmktas, kad 3ą\ Amerikos Kazimierietėms valdant ne milijonierėmis, mat ' pirtims
nant. Tas atsišaukimas yra
s?n} tigrai nemaža parako ir j lietuviai, veikėjai. tuajAu sago su 2,702,000.
maža yra įvykę. Pavyzdin, Seserys iš Chicago, TU. atke
labai reikšmingas. Nes jis pa
KAS GAMINA JAUNUS
kulkų reikalingi pakol pasi- v o spaudoje pĄ*H*tnit klatiTaigi Chicagos miestas už
stogas jau cinkuota skarda liavo. O amerikietis mūsų kai
skelbtas rinkimams besiarti
PIKTADARIUS.
duoda šautuvufr •
sima šiuo reikalu. Žinia nl\n\ima ketvirtų vietą savo gy
dengtas saugoja dar išlikusius miečių supratimu, \u t:irtinnant ir Pennsylvanijos guber
Žalčių į metus užmušta 07, Ilnga greita, nes apie lapkričio
freskus; sudėti langai, sutaiky giausis pasaulyje žmogus.
natoriui Pinchot apkaltinus
Jaunimo tarpe prasižengi ventojų skaičiumi. Nuo 1910
285. ,Tai nemažas šnyrišruok- 10 bus Žodynas
atiduotas
vyriausybę kuri, anot jo nuo mai plinta. Visos kultūringo m. smarkiau paaugo New Yortos durys, padabintos* grin Tuotarpu Kazinuerietės Pa
lių ir švilpikų kalnas, kurį spatidžiamajai mašinai. Apie
monės, nesiima išmintingų pasaulio valstybės del to ne- kas, kurs tuomet turėjo 4;dys, visa tai liudija nenuils žaislyje tikrai norėtų savo ukį
nemalonu butų vakare rasti Amerikos lietuviams reikalintamą Seserų darbštumą. N Bet
priemonių prohibicijos įstaty-J nmžai susirūpinusios. Kai- 767,000^ gi Londoųą&_ jįiepavyzdingai vesti, kad ir kiti
savo lovoje. Keiktų baisių sa f gą eg^mpliorių įkalėtų gali
.dar
ir
čia
didelis
darbas
lauTnni
nflirpThti
kurine
KAIVSB
šincai.
turėdamas
kuriose,
šalyse
įkurti
net
teisšingai;
sumažėjo
turėdama
mui pagerbti.
galėtų pasimokyti iš "ameripnų prisapnuoti. .
ma butų ministerijai praneš
mai, kurie tyrinėjo tik jauną tuomet 4,523,000 gyventojų,
J:ia. Netari Vargonų; noturi k a n k ų „ m a r j o n l s ^
^
Statistikos priduria vieną ti telegrafu.
Kun. N. Pakalnis, gerai mu prasižengėlių bylas. fFas klau- Paryžius ngterėjo. Chicųco ^
. ^ ^ it{mmc[^
Į.
Pakyk!t», nei klausyklų, noi v y k s _ _ _ M v i s k a s n u Q j(J v i e . ,
Labų dienų.
ms žinomas jaunimo draugas, Omas neleng\*a išspręsti.
netik žymiai padidėjo, bet kas domesnę už ntrkautų tigrų,
bažnytinių rūbų (arnotų, ko
nų priklauso; kur kas daugiau
Prof. K. Būga.
išvažiavęs Lietuvon, vėliaus
Londono teismų gydytojas dien kaip ant mielių auga. Nė dramblių skaičh£< Šautuvų sk
pų),
nei kielikų savo. Kur
nuo geros širdies žmonių če
studijavęs Anglijoje Oksfor Burt pradėjo tyrinėti prieža ra abejonės, kad po metų, ki
gavv.
pasiskolino.
Skolintojui
OARŠUSIS MIDIS M Uaičius, kuriems duota leidimas
kartas-nuo-karto primena, kad kių, tikimųsi gauti iš" Amerido universitete, grįžo Ameri stis, kurios sturma jaunimą \ tų Chicago 4>us trečiasis pa
VIRTO. *
siekia 271,546. Tas skaiččius
butų laikas sugrąžinti, c sese- kiečių randasi. Užtat ir Sesu
kon ir laikinai apsigyveno blogą kelią. Tuo tikslu jis saulio miestas.
rūpestingai
rekorduojamas.
tės kasdien savo maldos jv.os
Brooklyne, N. Y. Sveikas, pas nuodugniai peržiurėjo 200 jau
Po s^itų didžiųjų miestų, ki Pagalvokite. Indijonas kurs Cambridge'iuje prie Harvar U*H «-*VG visus būtinus ^alyprisimena* meldžiasi už juos
mumis sugrįžęs!
nų prasižengėlių bylų aktus. ti milioniniai miestai eina š'm turi šautuvą, prišaudęs žvė do universiteto nugriuvo isto kf«s įsitaisyti kol kas nepajė
ir dėkoja Dievui. Kas nori,
Nesesai apie savo atsiektus re tvarka: Tokio, 2,173,000; Ber rių, galėtų jį kitiems tikslams riškas medie, po kuriuo Jur* gia, — neturi pinigų.
Statistikos rodo, kad 100,- zultatus turėjo paskaitą Lon lynas, 1.903,000; Viena, l,84t r
kad už jį Seserys melstųsi, Jai
gis Washington prieš 148 m.
pavartoti...
000 asmenų užmušta įvai done.
įi-iraso į jų Geradarių knygas.
000; Philadelphia, 1,826,000;
paėmė vadovy%tę ant Ameri Numatoma gera ateitis.
riais atsitikimais Suv. Vals*' Draugo'' korespondei-ta*.*
Dvasios sritį niekas ne
Anot jo, tik 10 nuošimčių Hang — Keou, 1^20,C»)();
Kodėl farmeriai nemėgina kos kolanijalių armijų. Tas me
tybių viešuose keliuose nuo jaunų prasižengėlių galima Ta- Bombay, 1,176,00; Itio-do-Ja- sėti vietoj kviečių ką nors ki dis jau buvo padžiūvęs Kai gali ginčyti. Ir aš apie tai ne
K. M,
1906 metų.
sti susigiminiavusių su krimi neiro, 1,158,000: Glasgow, 1,- ta, kas apsimokėtų? Iki šiol darbininkai buvo pasistatę kalbėsiu. Kazimierietės, rei
rkopėją. pri« to medžio ir no kia tikėtis, su 'laiku bus tikra
Moterystes luomas, lygiai
:!Lfc04 automobilių susimu nalistiniais asmenimk. Taipat 034,000; Maskva, 1,028,000; nebuvo girdėt kad rašytojai,
rėjo senėti nudžiūvusias ša Lietuvai pažiba. Reikia tiktai, kaip. ir laimė, nepermaino
šimai, 3,S19 užmuštų žmonių vargas ir namų stoka nelošia ChanĮtai, 1 milionas*. Kiti mies-! poetai negalį padaryt pragykas, ^ai nvdis griuvo iš šak kad ekonominės sąlygos joms, žnrogaus, bet tik jo kaukę nuir $13,509;073
medžiaginio svarbios rolės. Nes penktoji tai nesiekia miliono gyvento-1 veniihą butų skubfcję prie valnų.
• * • . - pegeretų. O ir tai numatoma, traukia.
prasižengėlių y- jų.
jdžios prašyti pagelbos.
nuostolio, toks yra liūdnas dalis jaunų
m •
"
•
i-- . — ~
*-^p
•5 eafc
balansas 1922 m, Chicagos
Daug įpriviso lenkų ponų.
Kur giliai, tamsioj rūsyje
Visai jaunučiai.. Tai žiedai...
miesto. Kokia skaudi duoklė
Nieknieki*
Su retežiais j— terudyja...
Ir Uui nuvyto taip greitai;
* V.
greitumo beprotybei! Ir 1923
•) Kas dvi eiluti giedot bis.
Nuvyto — Močia — reikalavo
', • A
Via gerai, vis gerai
m. įrašys, deja, naują nemaMočiutė Lietuva — tai ji
Dovanot — o ne, vyreliai
Vienas daiktas negerai, )
O tai piliečiai jos laisvi...
žesni rekordą mūsų miestui.
Ir dangus tokiems negali,.
Ankštu šokti nemalonu
Jie mųs tėvynę išvadavo.
— Vilnius mūsų -* Kaš nežino
Daug priviso lenkų po»ų.
(Gal tik Gunas kur, ar Kinas)
NĖRA TAIKOS.
(Skiriu
ištremtiems
Vilniškiams,
kuriems
Vienas daiktas da blogiau
Čia amžių atilsį — Kary.*
O čia atėmė... išvarė... .
neprijaučiama).
Ir bėdelių dar daugiau;
Viršila Tautkus.. Čia Stasys
rtam ten kartuves padarė?..
Europoje patol nebus taikos
Mus broliukus ponai gaudo,
Jo brolis... Gynė jie Giedraičius;
-^ Lietuviams, ką pasiliko...
i / ramyl^ės, pakol Francija su
Kode!
Vilniaus
nieks
neverkia?..
K sugavę muša, šaudo.
Ir krito ten jie pakasti...
Vokietija nesusitaikins. Kad
Ką
jau,
broliai,
gal
nereikia,
Ne
jau,
ne,
nesigailėsiu
—
Čia guli panašus kiti...
Taip primušę lig kraujų
Francija neturi noro taikintis,
O ai nenorim atisiminti,
Dovanos
—
tai
aš
užsėsiu,
Paminklą jiems — ar nenuMaeiu.s!!..
Juos markia da badu,
^
Ir
kam,
sakom,
kam
jis
ginti;
Reikalausiu aš teisybės,
tai apie tą skelbia premieTas
£ paskui į legijonus
Tie gudai, lenkiukšciai, ponai
Kaip įsakė mums Aukšjtybės...
Foincare. fFaika butų galima,
Čia metų dvidešimt tiktai,
Juos užrašo ginti ponus.
Kas
iš
to
—kvaili
tik
monai...
Pats Dievulis kaip įsakė...
Jaunesnis čia — neįveiktai
jei Francija sutiktų sumažinti
Ir užVaršavos toli,
Da verksi čia, ašarosi,
gtai guli... Kapas taip žaliuoja...
reparaciją (karo .kontribuci
Net suprasti negali,
Juk gana — Kaune mes liuosi,
Gaila Vilniaus... A%s skauda,
Nors mirė — menam juos visus
Mūsų brolius varo, varo
ją) arba tos reparacijos didu
Et gana — Kaune mes liuosi,
Aš verkiu..^ Dejupju raudą...
Ir darbus' jųjų prakilnius
Net nuo ryto ]ig vakaro.
mą pavesti išspręsti tarptau
' Et užtenka Žemaitijos
O aplinkui., gal nereikia...
Tiktai del jų... Jinai gyvuoja.
Broliukus
ten
muštravoja
- Da čia dūsausi Vilnijos..i
Kode! Vilniaus nieks neverkia!..
tinei ekspertų komisijai. Bet
Su rykštėm labai kapoja,
«
Kiekniekii.
Francija tam priešinga. Pre
Mieli kareiviai!.. Lietuva
Kad mokėtų ponus gioti,
šimtas išgamų — ne vienas
Prašyte prašo danguj Tą
mieras Poincare sako, kad
Jiems kupras didžias auginti.
Lietuvis butų kiekvienas,
Kurs yra Geras.. Visagalis..,
Francija turi savo rankose
Liepiatorhkaispasirašyt - '
Kurs tą nors sapne matytų,
Kad pas aave* Jis jus pakviest
Versalės sutartį ir jos neleis
Kurs neverkt, nedusaut Bytų...
Lietuviais nesivaldint,
Ir šviesa amžina apšviesi...
atmainyti. 1921 metais Lon
Ir Lenkiją savo* giria
Kad butų liuosas jųs kraštelis...
(Skiriu Švenčiomškiarns).
A$ manau — teslenka metai
Ant Lietuvos* parvus spiria
done paskirta reparacijos' su
Aš pats klaupiu štai ant duobės
Nors de&etkai:.. ir v«frpetai
Neklausykit broliai jų
ma (132 bilionu auksinių mar
Tiek kryžių daug... fTiek daug kapų...
Širdelė- mano suvirpės
Teneraminąs —* visviena,
Tųjų poniškų šmeižtų;
kių) turi pasilikti. Vokietija
Ir suguldyti vis., po du,
Priminus jųsų kraują... mirtį...
Štai rytoj, jei ne šiandieną,
Mūsų Lietuva geresnė,
;
tai visa turi atmokėti.
<jlai ir daugiau — nčsuskaitvti.
Jus taip jauni del Lietuvos
Žengsim Vilniun — išsiilgę,^.
Užu aūkaą y*' brangesnė.
Suv. Valstybių vyriausybė
Xnt kryiių patardfe, vardai
Su skriaudom — jų nepalikę;
Nesigailėjot gyvatos...
Vis gerai, vis gerai
pastaraisiais laikais padavė J
If kur kaip inufes jie karstai^
Ir čionai, kas kuo kam kaitas,
Tegul gi Dievaa maldą girdi...
Vienas daiktas negerai,
i
projektą tarptautinei konferen
Ir amžiaus metai suTašytk
Būtinai paliks prikaltas •
Ankštu šokti nemalonu
Milžinas.
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" g ė n f e " , ne* Waukegai>o piceris metė Pole tartum iš artnotos. Atėjo paskutinįs "battvr". Du syk užsimerkęs, dan
•
niekur nesigarsina, net >tiokū tis sukandęs mušė į dundančią
bolę, bet pataikė tik tyra ora.
yra sužinoti jo pavarau
Tretį karta dar labiau dantis
' Y '.
A. Miliui biznis gerai seka-1 sukando, bet turbūt viefcc akį
si, matyt turi daug kostume- pramerkė, nes pataikė suduoti
rių. Žmogus visur dalyvauja, susalusiai bolei tiesiog į nosį
visur prisideda, tad nestebė ir bolė išlėkė tiesiai į Wauketina, kad 'biznis gerai seku**. gano " l i g M fielder". Bet šis
užsisapnavus'
nei nepamatė
Nepamirškime jog šiandien kaip bolo pro jo galvą nulėkė
l a k s t ą balsavimai j tebėjus į "pusčias"..ffokiu būdu pasi
ir į keletą kitų valdininkų. darė anglų kalboje vadinamas
"fluke home r u n " i r chieaDalyvaukime visi.
gieėiai laimėjo
žaidimą 4
Telšiškis.
prieš o.

AMERIKOJE
CICEROJE
Kat.
Federacijos
12-tas
^kyr. atidarys vakarinę mo
kyklą, š v . Antano par. moky
klos kambariuose. Tuo tikslu
yra kviečiamas viešas susi
rinkimas visų Ciceros lietuviu
kaip augę taip ii jaunimas,
vyrai moterys ir mergaitės, al
si lankykit į Šv. Antano par
fivct.
Antradienj
lapkričio
(Nov.) 6 d. 8:00 vai. vak. čion
išbirsite kode! yra rciKalinga
mokytis ir ant kart bvis galiivs sudaryti pamokoms klesos.
Komisija

ŽINIOS Iš WAUKEGANO
Didelis susirėmimas.

Lrpkr. 4 d. draugystė šv.
Antano laikė mėnesini suma.
I'risirašė 3 nauji nariai. Drau
gija auga, pradeda visi Cice
ros katalikai
spiesti, pri1?
^v. Antano draugystės. Dabar
jau beveik galima spėti,, kad
šv. Antano draugystė ar ne
ims didžiausia lietuvių drau^ija Cieeroje.
Raportai priimti, iš Federa
cijos ir Labd. Sii-gos. Rapor
tai trumpi.
Draugija nutarė rengti bą
li:;, išrinkta gabus k o m i t c i i
tikimasi bus geros pasekmes

Harrison Park, Cbicagoj,
jiabaigoj spalių mėn. įvyko
ba.seballo rungtynės
tarpe
Waukegano ir Dievo Apveiidos parapijos Vyčių.
AVaukegano Vyčiai šiais lai
kais užsiėmę futbolės ir basketball žaidimais, o baseball
buvo užmiršę nes savo sezoną
užbaigė virš mėnesio pkrmiau.
Todėl manė kad nuvažiavę ne
prisirengę į Apveizdos "back
y a r d " gaus gera supliekimą
nuo kun. Urbos kamandos> Ki
taip buvo. Padėję į šalį kitų
žaistnų įrankius, o baseball u-

niformas išsitraukę iš " M o t » H
I. Kutis, jnunavedi> našlys
bolių Waukeganiečiai nuvažia
-;crai atrodo. Mat, buvusi p
vo į minėtąjį parka. Nors or^ia*
nė Čekanauskienė turbūt bu
buvo šaltas, vienok gražus bū
v o irera įj a s p a d i n ė
rys ruterių susirinko. Pradžia
užsitraukė,' nes
Ant 41) courtio kažkoks /AUO žaidimo ilgai
°
.uiis užsidėjo valgomųjų k-au- Waukeganiečiai, senai žakię,
t avelę. Žinoma, biznis ne kaip buvo pamiršę daug dalykų aeina. Rūgoja imt žmonių, kad pie baseball mažmožius. Be
ji neremia. Kas gi čia kaltas, veik visi paliko Waukegane
kepuras, viens pamiršo paneaLIETUVIAI ADVOKATAI kas, kitas kelnes, o p'/ieris', kaž
ko užsinorėjęs, paliko kur nors
visa. uniformą.
Šiaip — taip susitaisę prasi
ADVOKATAS
Vnl-» bvl'w< vi»u<Me Trfemnaste. Kffutmidėjo žaidimas valanda vėliau
•vj«h* .Ah»tr»ktu».
Padare p i r k i m o
ir
pardavimo Dokumentas
Ir iraliajimus.
n?gu paskelbta. Nors be prak7 South Dearborn Street
tikos vienok Waukeganiečiai
ROOM 1538 TRIBi'NK BL.DG.
Telefonas Kandolph S261
pirmame persiskyrime padarė
Vakarais: 2151 West 22 St.
vieną punktą. Chicagiečiai su
Telefonas Canal 1667
silygino antrame, kuomet Wau
Tcl. Dearb^ru 9057
kegano first baismonas užsnū
do ir dovanote dovanojo jiems
ti.i punktą " a la c a r t e " . Taip
ir toliaus panašiai greitai ėjo
ADVOKATAS
VldarmiestiJ Ofisas
rungtynės pakol buvo dasiekRoom 1726 Chicago Temple Bldg.
7 7 W . VVashington St. tas paskutinis persiskyrimas,
kada kas netikėto atsitiko.
OFISAS CICERO
1314 So. Cicero Aveaue,
Abi pusės o.iv* lygomis su^
Panedėllo, Seredo Ir Pėtnycioa rak.
trim punktais. J a u baigėsi šir>.
T e t Cicero 5036
persiskyrimas ir visiems ro*
dėsi kad Chicagiečiai neįsten
T
gs padaryti tą vieną reikalin
ga punktą del laimėjimo,
A D V O K A T A S

JOHN I. BAGDZiUNAS

A E.

STASULANI

V. W. RUTKAUSKAS
^ s n mm m
Ofisas Didmlestyji

'

Telefoną*: Tftrds 4SS1

J. P. WAITCHES
La wyer

LTJCTrviB ADTOKaiaa

I

I

I

—

»
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čia lietuviai lankosi be per
trauko*; J i e visad turėjo ir
dabar turi ger$ pulką netik Se
minarijoj
bet, kolegijoje ir

PINIGUS LIETUVON
*

NusiūBČialae
Telegramų per 2 dienas.
Perlaidomis per 26 dienas.
Tarime tiesioginius susisie*
kymus su Lietuvos Bankais!
Pasinaudokite -proga siunsdami pinigus Lietuvon
per

%, ±t/iįp

aukotojoj mokykloj**

Šįmet randasi devyni lietu
viai, d u Seminarijoje, [Teolo
\\%*.
gijos kurse, keturi kolegijoje.
Iš tų du jau filosofijos kurse
Ir trys aukštesnėje mokykloje.
CENTRAL MANUFAGTURING
Šįmet, yra lietuviai susior
DISTRICT BANK
ganizavę dirbti iŠ vieno kaip
žinoma, vienybėj yrą tvirtybe.
1H2 W. 35-th St. Chicafo
Turime keturias kartus lietu
turtu viri $7,000,000.00
mm
• M
—.
viškas kliasas į savaitę. Taipgi
J ' I F ••»
tarime mėnesinius susirinki
mus.
Susirinkimus laikome kas
mėn. Žodžiu sakant mūsų mo
Kelionės.
Vienok garbė priklauso Die kykloje lietuviai moksleiviai
•
vo Apveizdos teamui nž su yra patrijotai.
pliekimą šios neprisirengusios,
Gelumbis.
— .
Ligonius priima kasdien
•
bet tvirtos komandos iš Waunnp 2 vai. po piet iki 8 vai.
kegano. Nors pralaimėjo Wauvakaro. Seredomis ir Nedė
keganiečiai vienok nenusimi
liomis ofisas uždarytas. Pro
—Amerikos žmonės žino, jog 'geriau
nę, nes žino kad būdami "midfesionali patarnavimą teikia
PIKTADAfcIŲ AUKOS.
sių dalykų ką Turkai padaro yra
season" formoje butų lengvai
savo ofise:
.
garsusis pasaulyje Turfažka* taba
įsivaizdink jauną 21 m. mer
kas.
supliekę kun, Urbos teamą,
50-th Ave.
kaip d u kart padarė laike va giną priristą prie telegrafo atu
Cicero, 111.
Dėlei to Helmarai yra 100% tyri
lpo tamsioj gatviukėj, netoli
saros sezono.
* •
4—~ . • » •
Turkiški Oįgaretai, kuriuos noriai
Madison ir Calafornia gatvių.
Arguto.
perka ir ruko milionai rukarilį vi
.
Rezld. Tcl. Van Buren 0204
J i yra Miss Bęlle Atiitz. Už
soj Šalyj.
*
Ofiso Tel. IVmlevard §618
puolė ją plėšikas, užkimšo no
Jei Jus norite gėrėtis cigaretais,
sine burną, nutvėręs nutempė
kurie visi ir kiekvienas iš jų yra
RUSAS GYDYTOJAS IR
j mažą, tamsią gatviukę, pri
CHIRURGAS
iš 100% T^ro Otokišli© tabako, tai
Specialistas
Moteriškų, Vyriškų
Koncertas ir teatras " K a s rišo prie stulpo, apiplėšė, at
dar Šiandien pradėk rokyti Hel
Vaikų ir visų chroniškų ligų.
Bailys'' kurouodu 28 spal. iš imdamas $7, puolė ją išnie
marus.
Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St
pildė Chicagos L. Vyčių Aps kinti per pusvalandį įaiko, ir
Vai.: l t — 1 1 ryto: 2—S po piat.
20 Heimarų kainuoja truputį dau
4
kričio choras' gana puikiai pa pagalinus pririšta paliko.
f—8 vak. Ked. 10—12 d.
giau negn 20 paprastų cigarete,
Res. 118f Independenre Blvd.
sisekė. Nors man iš priežasties
bet
su
kiekvienu
Helmaru
Jųs
gau
Chicago.
Vargais' — negalais mergi
privatinių reikalų laike pro- na išimta iš burnos įgrysta
nat keliolika kartų daugiaus ma
wlafc ^ » » » < « » » » . » > i > M * "
lonumo.
gramo ne teko būti, bet atė nosinę ir ant jos šauksmo pri
- •
jęs vėliaus ant salės viską su buvo policijantas James Do-i
ATSIMINK SKHYNUTg
žinojau, šv. Petro parapijinė wns, kurs ją paliuosavo.
~
I E VARDĄ
i
salė didelė, o svietelio kaip
Antra mergina Helen WilCHICAGO ILLINOIS 'į
grūste prigrūsta, automobi hert, 20 metų, 3226 Wali S t ,
Tdcfonas Yards 5082
Išdirbėjai
aug&lauValandos — 8 iki 11 iš ryto po
liais gatvės ir šalimis salės įandasi blogoj padėty, irgi bu
KIOS vųšles Turkišku
pietų 5 iki 8 vak. Nedėliotais ofi
Ir h*yin^kų
cisasaa uldat-ytas.
k»emas buvo laip nustatytos VO užpulta. J ą išgelbėjo sarr«lc panaufyjc
kad nebuvo, vietos nei kur per žentas John Baker, JTew Ciiy
^
BOXEgqf
eiti. T a salė, galima sakyt, da 'stotta, •
f
_ .
, i .
. . .
.
nebuvo mačiusi tiek kiek per
Sugauta ir laikoma trys vy
GYHTTOJA8 IR CHIRURGAS
šitą buvusį koncertą. Girdėjau rai po areštu: Crist Simmons,
4442 So. Western Ave.
kad ir iš tolimesnių miestų, 20, 3118 W. 63-rd St., Clark
Tclef. Lafayette 4146
kaip tai Milwaukee, net ir iš Malder, 21, 145& W. 63-rd S t ,
Sheboygan buvo atvykę. Visi ir Arthur Tussey, 21, W. 63-rd
Telefonas Seeley TiSt
tik gėrėjosi Chicagiečių gabu ola
y
mais, ir sako iš kur ,tik jie ir
Sulig merginos, minėti vy
Gydo •peciallal visokia* vyra Ir
ima tas nepaprastas jėgas,
moterų lytiškas Jigaa.
rai paėmę j$ automobiliun i r
J401 Madison Street
žvaigždes, kurių klausantės
išsivežė laukuosna. Jiems grį
Kamp. Weatern Ave. — O h l o a ^
reikia stebėtis, tapti užžavėtu.
Valandos: t—4 po piatm. 7*-t vak.^.
žtant policijantas juos' sustab
Čionykščiai lietuviai, galima
dė ir paėmė visus nuovadon.
sakyt, pradėjo suprasti dailės
Gi mergina buvo tiesiog isteae
vertę, jo» kilnumą kad taip
=a=
riškoj padėty. .
skaitlingai lankosi ja savo dva
pranešė prohibdcijos -ofisan. 40,000 Ęnsų nelaisvių
įe
! Gytiytojas ir Chirurgas a
T
sšios gaivinti.
kad jam pavogė vyno keletą J P° deportuoti iŠ T u r f e
NOTAUSTAg.
tynės sausio mėnesyt"^)a%u- 4631 S. Ashland Ave,
•
Pipirų žentas.
s bosų nesant jam namuose, pa ma iš jų esą veteranai Wrant e l Yarda 0994
žymėdamas kad Shakespeare į i l 's Armijos. Raudonasis ^ r y
——
Bukrba, 1704 Pullerton
[Valandos;
nuovados policija jį informa žius mano kad apie C O ^ į t ų | Nuo 10 iki 12 piet.
Rusų bus siuneiami į Suv^ctiyAve. teismo nubausįas $200 ir
vo. .Bet "sausųjų" ofiso už ius Valstijas. Ar žiiiarvlcad i Nuo 2 iki 3 po Jiiet
lėšas vakar už sulaužymą
klausta tos nuovados policija Helmar Turkiški C i g a r e t e y ! Nuo 7 iki 9 vakare.
M sausųjų* * teisės. I r vis tos
ĮNedėl. nuo 10 iki 12 piet.
sako apie tai nieko nežinanti, ra rūkomi Turkiškų^oigai^tų
Švietimo
mėg^jųper p a s k u t i n i ^ & | n e prakeik... golės pasekmės.
'tokiu
būdu
savininkui
prišeltų.
r^&r)
Švento Bonaventūro •Semi
n
—• *mi m - i
.
na but kaltam
NBTY'
narija yra gana plačiai žino
- *
u*
Perkėlė savo ofisą po numeriu
ma visiems žmonėms, lygiai
0IA.
AR ŽINAI KAD
*Siilyg paduotu
informacijų
—
ir Lietuviams per Suvienytas
gautų per Amerikos BaudonąSPĖCLTALISTAS
Valstijas. Dvidešimts dvi vys
Pirm dviejų dienų iš A n i ' 'ji' Kryžių iš Konstantinop^
DŽIOTŲ. Motcro ir Vyrų Li*u
101 8. Halsfcat 8 t
kupijos pripažįsta i r šaukiasi lantic vįešbueio pro langą iš^ iliaus kad tenais randasi apie
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—5
Kampas 81 g-ty*
po pietų: nuo
7—8 10
vakart
čia kunigų. Čion jie gauna ti krįtd ir užsimušė W. H. Burh o m Yardi U 1 9
Nedėliomis: 10 iki 1
krų misionieriškų k u n i g e Vi rell, 73 senokas. Koroneris ih
Telefonas Drexel
Vienam* oflaa >u
Į i tmm->
Į m • • •' • •
Dr. i: IV Tau
si giria šios seminarijos, ko tyręs visa tai surado kad miai u*'»hi—mu
aioa.
TeL Blvd. 704S
legijos, ir ankštos mokyklos metas žmogus greičiausia iš
SąŽlntAkaa panarltias
>rle
kursus ir jų gerbiamus' moky puolė tada, kuomet pasiėmęs
g i m d y m o . V i s o k į pa
patarimai, dy;
tojus Pranciškonus, kurie iš- antklodę ėjo prie lango atsi
I J 1 L V I 8 DEHTISTA8
Valaodo*: nuo 7 ryto, Iki l%f tano
4711 HO. ASHLAND AVEHHB
tikimai darbt»jaaį musę l a b u i kvėpti gryno oro.
įį iki l a i , vakar*.
arti 47-sas Gatvės

v/'

Jau Sugryžo iš Tolimos

CHICAGOJE
•

•

ADVOKATAS
Ofteas Vidurmlestyje
CHICAGO TEMPLE BtULDUTO
77 West Wasbinjrton Street
Room 1726 Tel. Dearborn 1067
N a m o Tel. Hyde Park 3315

W. B A N E S

ADVOKATAS
19 W. Monro« Street
Room t 0 4 — Telel. Raodolph 2900
Vai: Nuo » ryto Iki S po platų
SSOS So. Halsted 8tr.
ToW. Tardą 101*
Cnlcaco.
m.m m m m-mmį^mmmmM

D^, A, Račkus

TYRAS TURKIŠKAS
TABAKAS

•

»

»

»

»

»

»

»

» — •

Dr. A. A. R 0 TH

IŠ KENOSHA, WIS.

Dr. M. Stupnicki
3107 S. Morgan St

•

-

Dr. 1 K. Rutkauskas

ĮO o* 1 0

i

Dr,\. M. Feinberg

|Dr« Maurice Kahnf

S. BONEVENTURE, N. Y.

»a^^aiA&&aaajtaAAaMaj8.i,tta

A. A. Slakis

mm m m w >

.

DR. S. A. VELO!II8
o
Osteopatas, Chlropratas,
°
Naturopa tas.
•
i
Nesikanklnk savęs su lilfomia,*
*igyk naują sveikatą
taaujaitaai*Įv
o budais *>e vaistų ir operacijų * u 6 °
OjvaLrių ir užsisenėjusių Ugu.
J
| S 4304 Archer Ave. ant 1 labų t
• a n t kampo skersai Hrigbton Ta-2
atro.
Vai. nuo 9—12 dieną; oųo t
iki 8 vai. vak.
S Nedėliomis nuo » iki 12.

Vakarais 3223 S. Halsted St.

T~ S.

-

gPhysicil Gulture Institute

Telefonas Gentimi 6390

i

i

T,

Dr. CHARLES SEGAL
4729 S. Ashland Ave.

II

L Michnievicz-Vidikieiie

•

• •

•

KUŠERKA

'•

i

29 South La Salle Street

Dlen.: R. 114-516-117 H. Dear
Dlen.:
born St».
Tel. Randolpo 515^4
born
Vakarais: 10736 S. Wab&sh A
Vakai
lloseland
Tel. Pu U man 6377
llosel
«*5
—

a A u a AB

D
• •

• ••

Dr. C. Z. Vezelis

I

ĮĘmmwm w w » «

Lanko ir lietuviai.

Philiį) Sultan, advotata«,
Taipat galima sakyti kad fiį paimtas ieismavietėm u i naDr. 0. YUCIUS D. C. Ph. 0.
CHIROPRACTIO GYDYTOJA*
vieta fra gwai žinoma Itetti- grąžinimą $2,006 vettės -bondBe ryduolio, be operacijos
Tai. t - l ; HH P. M. iventad. t - l t
viams amerikiečiaUte. Žįurėda* sų kuriuos jia pasiskyrė isau
Mtoap, Roi*y * norta Am
I " i a s protokolų knygas, radau vesdamas Abe Glassman liuo*
• 0f _ t90Tctef ?*>»*** 7 m ^ 4 k a d iafll ^ p e n k i ^ ^ m e t ų
savybės reikalas.
tm i' m niiir i*nrifci»iM < i
I
m

^ » •

m,m » i « » •*"* »"• • »

Valandos: nuo 0 ryto iki t rak,
Šaradomis nuo 4 iki t vakarą.

M

• • • mmm-m m m

į ą -n r <

|RezldenclJos Tel. Brun*wit* 4987

P

KĄ TIK GRĮŽAU I š L I E T U . .
PRIIMU LIGONIUS

ia tth

DR M, STAPULIONIS
NAPIAPATH
Gydau be v«įuų ir be operacijų
Priėmimo valandos: ftuo 9 ryto iki 9 Vai. vakare

4647 S0. HAUSTKD RRBET
(kąnjftft 47

......„m

gatvėf)

EAIiTINA FATt SAVTNIN^

8

Telefonas Canal 5395
Generalis Kontraktorius,
statytojns ir seaų namų
taisytojas.
2319 Weat 244h Street
Chicago, m .
•»» • • •
"Į» • •

Hefman T. Ąranoff, sąkraUieatalio vyno
pardavėjas,
1976 "VVįLroot ave. laikomas po
$500 už neturėjimą
rekordų.
Byla bus lapkr. 6 d. Aran*o£f

-

' '

• » — •* — •••

m. m. »

r' • • »
Tel. novievard 0&a:

1 JOHN 6, MEZLAISKIS

•i *i i* • mvmm

^ - T "

Dr Marya
Dowiat-Sass
1707 W. 47-th tkC
Valandos nuo S iki 12 dieną, nuo f
lk( t vai. rak. Nedėliomis nuo t
Iki t vai. po pietų.

**+*-m
m*mt>

Telefonas Boulevard

Tek Lafayette
1
Tel.
422S

I PLU MB I N G
Kaipo lietavys, lieraviatos visados pata^iauJu kaocerikaįia
»r. YC6KA
322S West SS-th Street
» PM«>įiiiiĮta«wftwi,»»»«

•*

19S#

Dr.SABrenza
4408 So. Ashland Arenve
Cblpasp. UI.
Vai.: • fTto ticl 12 Piet: 1 po
t po plat: l : M rak. iki;

M

j m

%m• si• s • a ' M I I U ' T T - T — T

—n

tradiem* Lapkr. 6. 1923

=*S£
/ •

)**m%ykti

•=*

vairumų tai sunku ir pasaky
ti. Kiekvienas atsilankęs į bazarą gauna daugybes dovanų.
Taigi patartina kiekvienam
atsilankyti
Gavę;s daugybę dovanų už
PAGERBIMUI TIK KĄ GRĮ ėjau į Vilniaus restoraną, ku
ŽUSIŲ SVEČIŲ 16 LIETU riamą patarnauja mandagios,
VOS VAKARĖLIS.
apsukrios šeimininkės Jjanelės
Gricaitės ir M. Stogiutė —
Ketverge, lapkr. 8 d., 8 vai. Judickienė. Restoranas pui
vak., §v Jurgio par. svet. kiai išpuoštas, švariai užlaiko
Chicagos Vyčiai rengia tik-k:t mas. O valgįų-patroyų viso
$rnžusiems iš Lietuvos* sve kių kokių tik širdis geidžia.
čiams pp. M. Zujui ir J. Kn Patarčiau, kad kurie, eina į
dirkai pagerbimo
vakarėlį, j bazarą nevalgytų namie, bet
Biis išpildyta labai įdomi m v- f Vilniaus restorane kuriame tizikalė programa. Dalyva^: p- krai turėsite karališkų vaka
nios M. Janušauskienė, Elena rienę.
Rakauskienė, p-16 Bereckaitė,
Bazare buvusi.
jy\\ A. Pocius, K. Sabonio ir
Balius pasisekė.
J. Ramanauskas. Kalbės ?c;m.
Šeštadieny, lapkr. 3 d, MelDi\ Ig. Česaitis, "Draugo" re
dažio svet. įvyko Aušros Var
daktorius, Ig. Sakalas "Vytų Mot. ir Merginų Dr-stės
t u V redak. p-lė Bajorinaitė,
maskaradinis balius. Balius
pp. Rukštalis, V. Stulpinas ir
pasisekė labai puikįai. Žmo
Dr. Račkus. Beto bus galima
nių prisirinko labai daug.
išgirsti valiausių žinių iš Lie
Kitos (draugystės atėjo net
tuvos nuo gerb. svečių. » "iri corpore". Manyti ren-ii
Reporteris.
mo komitetas dirbo, kad tiek
-»•- —

-»—

CH/G4 GOJĘ
l

DEL JUSTO KUDIRKOS
KONCERTO.

i

:

l

'Antradieny, lapkr. 6 d. 8
vai. vakare, Mark White Squ*\re salėje ant 29 ir Halsted
st, įvyks bendras Chicagos
lietuvių veikėjų susirinkimas,
kuriame mis pasitarta kaip
pasekmingiau surengus atva
žiavusiam iš Lietuvos artis
tui Justui Kudirkai koncer
tą.
Taigi nuoširdžiai yra visi
kviečiami atsilankyti į šį svar
bu susirinkimą.
VILNIAUS NAŠLAIČIŲ
NAUDAI.
\

Chicagos Katalikų Federa
cijos Apskričio
iniciatyva
praeit*}, sekmadienį

po

pietfi

Sv. Jurgio -parap. mokyklos
salėje įvyko susirinkimas, su
rengtas Vilniaus
našlaičių
naudai.
Oras buvo lietingas, kitose
parapijose turėta visoki nuo
savi reikalai, tad ir žmonių
neperdaugiausia
susirinko.
Buvo, taip tariant, vidutiniai.
Našlaičių naudai surinkta virš
200 dolerių.

PRAKALBOS

North Side. — Trečiadieny
lapkr. 7 d. š. m. įvyks prakal
bos. Šv. Mykolo parap. svet.
7:30 vai. vak. Kalbės gerb. A^
Žemaitis — Žmuidzinavičius
Vilniaus našlaičių reikale.
Taipgi bus rodomi krutamieji paveikslai iš Klaipėdos.
Kviečiama visi.
Rengėjai.

Kalbėto jai s buvo: * * Drau
SUDAUŽĖ KRAUTUVĖS
go* • redaktorius kun. Dr. Ig.
Česaitis, Federacijos sekreto
LANGĄ.
rius kun. B. Bum£as, •Dr. J.
Poška ir p. M. Znjus, atvykęs Du vagiliai vakar anksti ry
iš Lietuvos.
ta sudaužė krautuvės langą,
Be to, buvo daili programa. 7 South Fifth Ave., La GranJ)alyvavo ir Kanklių choras, go, ir pasigrobė 1,500 dolerių
vertės visokįų
jnbilierinių
daiktų. Pasprūdo.

ŠIANDIE TEISĖJU RIN
KIMAI.

Kaip jau buvo
pranešta,
Šiandie Chieagoje įvyksta tei
sėjų, koronerio ir vieno aps
krities komisionieriaus rinki
mai. Balsuotojams, be to,
bus įduota ir keletas mažųjų
balotų.

\

Politikai reiškia
vilties,
kad piliečiai balsuotojai šian
die skaitlingai dalyvaus rin
kimuose.
Balsavimui vietos atidary:
tos nuo 6:00 rytų ligi 4.00 po
pietų.

ARMISTICE DIENĄ AP
VAIKŠČIOS NEDA
LIOJ. LAPKR. 11.
Nedėlioj, lapkričio 11 d. Illi
nois valstijoj bus apvaikščio
jama armistice (ginklų sndėjimo) diena. Taigi šiokioj die
noj šioj valstijoj nebus šven
čiama.
IŠ WEST SIDŽS PADAN
GĖS.
Bazaras sekasi gerai.

Sekmadieny, lapkr. 4 d. 4
vai. po pietų Aušrosv Vartų
UŽREK0RDU0TAS ŽEMĖS par. bazaras prasidėjo. Nors
diena buvo labai nepatogi, li
DREBĖJIMAS.
jo, bet žmonės gyvai atjaučia
Chicagos Universiteto ob parapijos reikalus, susirinko
servatorijoj praeito šeštadie skaitlingai i r puikiai darė biz
nį.
nio vakare užrekorduotas žeŠįmet mūsų par. bazare la
nnės drebėjimas už kokių 5,bai įvairu. Viduje aplink visą
S70 mailių į vakarus nuo Chi svetainę budos ir budos, net
cagos.
1 marga. O tose būdose kiek i-

•>"

',".'

I*

tę prib progos, mud^ skyrių
aplankyti ir ka nors iš Centro
pasakyti.
Valdyba.

BIZNIS
LABAI

GERA PROGA

ja daugiau kaip 20 paprast!)
Iii* vertės'tuii 3u syk tnkt
(Apgr.)

6lAC«tTII
• ••

PARDAVIMUI
Localo 'No. 25*. A. C. W. of A.
susirinkimas įvyks pėtnycioj, lapkr.—
Nov. 9 d., 7:80 va), yak., j ? « i N.
Robey St. $iam susirinkime bus ren
kama sekantiems metams valdyba at
stovauti musių reikalu. Visi nariai pr*
SoiM dalyvauti. Kviečia
Valdyba.

PARDAVIMFUI g«(ral apsimokan
tis ceverykų storas ir ceverykų tai
symo sapa su visom reikalingam ma
šinom; taipogi ir namas s/klų par
siduoda; namas yra storas su S kam
bariais ir dar namukas 4 kambarių
yra užpakalyje su elektros .šviesa;
viskas parsiduos namas ir biznis už
$6.000; tas yra tikras »;&rgona< ir
yra veftaą gfrėlto pamsyti'tho; ran
dai! Brlghton P a r k e ; ant biznavr.s
(Tatv^se tarpe
lletuv»ij. i Atsjsuuklt
greitai diena" ar vakarais' pas
BR1GHTON

TOWN OP LAKE. — L. Vyčiu 18
kp. susirinkimas įvyks lapkričio 7 d.
8 vai. vak., Davis Saare parko sa
lėj*. Prašoma visu pafriu laiku su
sirinkti.
Korespondentas.

REAJLtV

COMPANV

Klauskite J. Yushkewltt,
• 40S4 Archer Avenue
Prie Cali/oreia Avenue

M#>mtox>r*v****9W

»

II

.

••
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Amerikos Lietuvių Daktarų
Draugijos Nariai.

Dr. Makaras

NAUJA

KVIETKINYČIA
Ant Bridgeporto
Puiliiau8ios nuajctotoa kvlątkofl, Į
Jvestuv^ms iwiiikietAfns, pap*Dami<
>vainlkai ir kitoms pramogoms.
frafpgi užlaikome poWder*J. P«rJfuma, plaukams tinklelius (hairj
Patarnavimas
[kainos žemiausios.

mandagiausias,;

U E T U V V a GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS.
U i Ohlca,?os greičiausiai Ir ar
čiausiai p a l e k i a m a s
sekančioms
kolonijoms: Indiana Harbor, East
CMcago, Hfcmmond. Gary, Harvey,
s S ^ r ! ir Joliet. Todėl visokiais
reikalais kreipkitės:
1444 WENTWORTB AVE. CHICAGO HE1GHTS, HJL.. Tel. 4»4
Bjetrergo vakarats: 1045S-8. State
St. Rosela<nd. Tel, S4t,

-

PARDAVIMUI.

[Dr. M. ŽILVITIS
DENTISTA8
4193 Archer Avenue
vak. kasdjen. Nedė-

tfORĖDAMI

S. L. FABIONAS CO,

NAMAI

ANT PARDAVIMO medinis
namas (bunicalow) tikrai mo
derniškas keturi kambariai.
Cementinis beismentas llA pė-

REIKALINGA.

— » • • • • • •»•• • • » » • • »

persiskyrė su iiu*> pasau
liu rugsėjo 20 d. Lietuvoj.
Palaiduota šviekšniu ka
pinėse Paliko dideliame
nuliūdime sūrių Pranciš
kų ir dukterį Marijoną
DobravMskLenę Lietuvo
je. Taipgi paliko Lietuvo
je anūkus ir pro anūkus.
Amerikoje paliko duKterį
Agotą IgnotąvįČienę.
Pamaldos ui jos sielą }vyks 7 d. Lapkričio 7:30
vai. is ryto šv^!Mykelo ba
inyčiojo. PraSbme giminių
ir 'paijjtamį d^yvauti
šiose pamaldose.
Nuliūdusi duktė
Agota Ignotavičienė ir
Ooud. Ignotavicius,
žentas.

• '
•

•

M

•'

jt

'_•>

Boul.

B.

187,

Telefoną*

Embfthnrr

Cicero

Vak. Oanal 8110

DR. P. Z. ZALATORIS

» » » » » i « M

Itelaci

R e s i d e n c i J*
So. U n i o n
Aie.
Tel. Yda. 16»»

8159
6018

T

UMuvii Ojdytojai Ji
OhlmfM
1011

rniia

••••—!••

m m a

Talaodas: l f iki l t ryta: 1 lkl 4
po plotų: • IkJ 8 rakars

LIETUVIAI GRABORIAI
F.

•}

\M

» » • •

—OOOOOO——OOOi^NO^NO*

•

DR. A. L YDŠKA
1900 So. Halsted Str

«

8270

8118
CHA*

BULGARIŠKA ARBATA

•

-3

Tel.

XAMU STATYTOJAI
.
M M i»it»m« Ir akoiiaame pini KUM ant
bnnirmlow», tminytlų,
krnatuvių
Ir flatmtumą VIMMS dalyi»e C«ok I š v i r t o . Mes
dabftr statome • M U M $175.000 -VWT«IOM
lirtuvių Aadieorium 3131—37 8. Hals
ted vaite*. Tulpjri parduodame AakntBiuH llondsus n«« yra ntmgn* Invnntemrntal. AtnUauk "HKALGAN" (H. D.)
X334 S. Uakley A T C
Chicaro, III.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
(Pirmiau* vadinama Blood Tca)
derkite karsta prieš einant gulti.
NOrUNT PANAIKINTI ftAUTT.
Palltiosuott viduriUs.
• Bulgarian Herb A|rbata , r a sutai
syta iš grynų žolelių. Jis išvalo vi
durius Ir sustiprina kraują ir palaiko
sveikata>
Parduodama Visuose VafetynyMoa*.,
arba pafty, 1 didele d£žė $1.25 arba
3 dėiės $3.15 arba 6'dez>s už ffi.LS.
Adresuokite H. H. Vbn S'cnlick, T*r6sfdentas Marvel Produota Company.
89
Marvet - Building,
P!i.*slnjrgr>,
Penna.
'• ' (Avgr.)

Lietuvis Dantų Gydytojas
2201 W. 22-nd & So. Leavitt St«.
Tel. Onnal 0222
Ohl<«go, III.
VAI*.. » Iki H ryto ir 1—8.80
vakarą. Ked. pagal sutartj.

(Bertash)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
8404 So. Halsted Str.
Ofiso VaL: 1-1 po plet «-8 rak.

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMO IR PARDAVlMO^RAiT U 8 .
Pasekmingai siunčiam pinigas ir
§ •
Parduodam Laivakortes. 9

¥

Dr. P . C . L u o m o n s

Dr. A. J. B e r t a š h i s

809 W. 351h StM Ghicago

Mc.

Husų parapijoj kaip ir ki
tose Tėvas Alfonsas, V,. C. pa
liko dovaną, kuria yra Amži
nojo Rožančiaus 5 skyrius. Mu
sų skyriui skirta 6 dienos ir
jas visas turime užpi'dc. Da
bar pradėjome įskaityti jau
ir po antra narį j valanda. Vi
so turim narių 160.

Lietoyjai Daktarai
'<

"~5n>EU8 BARGENAR!
URBA FLOWER SHOP
Parsiduoda pigiai buvusi A. Ka
reivos krautuvai*,. 1. ElijeSiaus na
3324 Aubum Avenue
me. Kuriame užlaikoma "School Supplies": candies, ir religijinlal daik
Telefonas Blvd. 2035
tai. ,
jvį - ['
Vieta labai popullaįriSka Ir apsiau w w w w w w * W ! e f T W r c f T W K R
se
SSr-s
•Ii
i i
i
sta trijų mokyklų.
Pardavimo priežastis yra, Jog sa
vininkas turi kitą vietų, nebepąjiegiaina dviejų krautuvių tinkamai ap
AtslSaukits šiuo adresu:
PARSIDUODA penius ku- žiūrėti.
1805 W. M Str.,
Chioago. OI.
rianamas attglėmis ir '•gesu".
P l R K t l * PARDUOTI AR MAI
(Town of l4tke).
NYTI
VISADOS
KREIPKITĖS
Kas norėtų tokio p<:ėius, teikP A S MUS.
T A S JUMS B U S
PARSIDUODA duonos kepyklą už
siries atsišaukti pas:
prieinama kainą. Biznis varoma per
A N T NAUDOS.
115 metų tiktai viena kepykla Uratai
A. MACAS
4531 S. Honore
S t . C h l C a g O . J apgyventa lietuvių ir lenkų. Mieste
priežasties pardavimo
apleidžiu sj
šaU kreipkitės:
STAR BRAKB BAKERY
1111 Wa.«htngton Ave. Raoino, Wis.
~

REIKALJNOA moteris ar
mergiuą prie namų darbo. At
Aušros Vartų Mot. ir Merg.
5442 So. Seeley Avenue
sišaukite :
Dr-ja atsižymi savo duosnumu
Ąrtj Robey Street
W. J. STANKŪNAS '
ir darbštumu tautos ir bažny
ANT PARDAVIM0"mediiiis
3315 So. Halsted Str:
čios" reikalams, tai tą draugi namas ant 2 pagyvenlmi?. Tfkjų visi ir paremia.• Šiais me ras bargenas. ICaina tik $2,500. Telef. Yards, 1546
2443 W. 34-th Place
tais ši draugija taipgi turi la
REIKALINGA 25 merffinu (baltų)
suvlr*
16 metų prie dešrų, grobų
Chica^o, Dl.
bai darbščią, valdybų kuri dir
ir kiaulienos trimavimo. Geros al
gos,
i
ba su pasišventimu draugys
Atsišaukite
<
tės labui. Pirm. yrd p-nia KišIEWIS PFAELZER & SON
kunienė, rast. p-nia Jaukštfenė.
3927 So. Halsted Street
Baliuje buvusi.
Ghicago, 111.

Tėvo Alfonso dovara.

—-

Susivienijimo Uetuvių Namų Savi
ninkų mėnesinis susirinkimas jvyks
trečiadienį lapkričio 7 d., 7.30 vai.
Vak., Mildos svet. 3142 So. Halsted
St.
A. Bugailiškts, nut. rast.

daug- žmonių sutraukė. Tiesa, i3os ir gTažu a u s t a s , tvle batli.
K a i n a $5,200. A t s i š a u k i t e

BRIDGEPORT

,'" •

Ofiso ral.: l t ryto iki 11 po pto*
I iki 7 ral vakaro.
•OL: s iki 4 po »ta»>
4188 Arofcsr Ave
T*l. Latayatts #041

STftKTICZB
(iraborlui

1437 0. 4»-th Ave.
Cicero, 111.
tini*

koplyela vfltal.
Priva
aiubuktncaM. Pataraavima* kuo-

torla—lae »kmj Chlea*roJ.

,»•

• •

» * » » » •

IM* A A • • » • »

• • • !

Tel. Boalevard 8100

DR. A. J. KĄRAMU*
Llotuvla Gydytojoj
S303 South Morgu Strakt

• »— • >»^>»M • • • » • » • • • • • • •

A. Masalskis

CkJc*KO. UI

Orabonua
Patarnaują laidotuvAM
teatvtreae.
kJikatyuhe tr
kitimą* !
relkalnose.
IU1aoa *ri«'fatan»o*<

mmm

•m

Tel. Lafajette

8415

DR. C. K. ČERYS

Tvarka.
AE ŽJKAĮ KAD
(CHERRT)
Kad Skyrius Mu^cslini ra«- 3307 Aubum Ave. Chicmfo.
Susirinkimai laikoma kas
DENTISTAS
švfmo tapo ifiteiįfa/ Jęzu%ii*
Perkėlė
savo
ofisą. į Brighton Park
antras sekmadienis. Pinui
JiaiLs Itaių kolonijoj, vadovau R>no*m i»»+rm • - » • » » * » • • • • • • • • n
4454 So. Western Avenue
jant Dr. ^ociiill \Trumpoį at.
ninkauja gerb. kun. M. L.
f. D. I*ACHAWIOr
(Kamp. 45 St.) Cblcago, IU.
j eliy tikimasi kad tokis, pat
Krušas. Pirm sus-mo visad at
LIRTCFU <ikA«ORH t
Valandos:
Nuo 3 po pietų iki 9
: skyrius bus įsteigtas ir ITai- U 1 4 W. » l - i d PI. €Mc*«t> W
vakaro;
Subatoms
nuo 9 ryto lkl.
kalbama dalis rožančiaus. Kle
•fa'j. Ar žinai kad 20 Helmar
?atarnauja laidotuvėm
*«op<
! y vak.; Nedėlloms nuo 10 Iki 12.
• Turkišku C^garetų nekąinQO- glauala. lioikals maldtlp aUlftaabonas ir gi turi Vieną valandą
Jjjįm • • M • • • »-m » • • » • • » » » » » •
• • * Į
kti, o , mano darbu bnaite « 2 o
—L-ji>* . v . a . i
i. i ' w. iv
e?
e
užėmęs. Kas antras sekmadie
-=^=»
nedintl.
Tel. Oaaal IS71—Sltt
U»—>»A w • • • • ,, m n
nis yra laikomos už šios kuopo narius mišios. Išlaidų pa
Lietu rU
dengimui nariai moka dešim
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4001 So. Ashland Avenue
MAŽIEMS VAIKAMS
tukus kaipo duokles už kielį
TeL Boulevard 7880
Tai.:
t iki 4 ir 4 lkl I
TIK PATRlNKIT JU0M1
vieną mėnesį. Iš tų pimgu
Ned. 10 lkl 11
Ktiotnet jut kankina skaudus atakas
mimatitku akaunnu, ar užpuola ne«lt
0041
So. Albany A vende
dar ir kitus naudingus daiktus
fakrUa, »tr6ndl«sn«, akaudami sąna
TeL
Pro*pect
1080
riai ir muskulai—kokia neapsakomas
Yal. : pagal BUtartJ.
įtaisome: bažnyčioj mūsų įtai
paleafrinimaa patiriama tvirtai patrinant *u '
ŠEŠTA LAIDA JAU GATAVA.
kyta Umbraculum (uždangalas
Tat Biuro.
Įrcf. & V.
mistrancijai laike pamokslo)
sebta laida žymiai pagerinta, papuošta paveik$į»V
VRL Blvd. 1401.
u> $100 ir gerb. klebono kun.#
ir tuojaua pajaučiama maloniai de
Dr. V. A. ŠIMKUS
Jiais. puiMaiš tvirtais audeklo apdarais.
rinanti Muma bčaJakleidiiant po ekau- .
8218 So. Halsted Street
4amą vieta', kuri suteikia malonų anaM. L. Kruzo varduvių dienai
Galima gauti pas leidėja:
Valandos: Nuo 9 lkl S diena. Nuo
«-»mq ! VišiSkai nėra reikalo kankintis "
turint po ranka tokia tikrą pagalbą. •
7 _ 8 T ak. .
įtaisėme puikią stulą už $"»G.
Paia-Eapeltaria tikrai pagelbės ir
* VedfeMomta 8 lkl I I diena.
jumą, kaip jisai pagelbėjo nesuskaitoValdyboj yra šie: Tėv.as
miem tūkstančiam tmonių per daugeli
metu. Visuomet laikykite jo bonką #
Krušas pirm., A. Gilienė —
parankioje vietoje.
86e. ir 7fle. ui bonką sptiekose.
Renikite tuos biznierius, ku
3230
Aubum
Ave.
Chica^o,
UI.
rast., Rožė Čepaitė — fin.
f. AD. RICHTER * CO.
104.114 So. 4ta St.. BrookJyn. N. Y .
rie dažniausiai garsinasi dien
lašt., A. Steponavičia — ižd.
Kaina 100 egz. $15.00; 50 egz. $8.00; 1 egi. 20c.
raSty ^Draugre".
Meldžiame p. V. A. Galnaifciii-i.i

•>
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Dr, M. Strikol'is

KUN. M. L KRIKO

KATEKIZMAS

KUN. M. L KRUŠA '

• XITTLE JULIUS SNEEZER *

. —^»^»"^*"

w

TONSILUSl
IŠIMU

BY BAKER

TOBULIAUSIOMIS MOKSLO]
PRIEMONĖMIS:
l . ~ b e pelito.
t.-4-be kraujo,
$.—be marinimo,
4.—be skausmo,
B.—be Jokio pavojaus arei-1
katai.
į
Jto operacijos žmoįrui nereikia galėti lovoje, nereikia sirgti,!
nereikia gaisu iro© darbo, nereikia kentėti sopulių: Smogus gali
tuoj valgyti, dainuo U ir jausties linksmai.
Patarimus tonailų reikalais dnodn uždyka.
Žmonės yra maloniai kvieėiami atlankyti mano kliniką,
kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti.

DR. A t . M. RAČKUS
Gydytojas, Chirurgas
1411 South 60-tk Avenue

i;

Ir

Obstetrikas,
Clcerp,

niinols.

r

