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Angly "Times" Apie Lietuvą

Pramatoma triukšminga Kon
greso sesija.

(Iš straipsnio plačiai apra^ mus; ieškoma ūkio mašinų ir
šančio Anglijos parlamento ypatingai medžiagos geležiu*
delegacijos kelionę po Pabai- keliams. Mums gali parduo
WASHING/TON, lapgr. 14.
REIKALINGAS TAM TIKS
tę).
ti miško ir ūkio produktų. Bet
Jei
Prezidentas
Coolidge
LUI NEMAŽAS FONDAS.
Rytą mes atvykome į Kau ten yra šis tas labiau svar
rems Pinigyno * sekretoriaus
ną, Lietuvos sostinę. Ten y- bu. Kada Rusija taps blaivi
Reikalingas tai mokslo ištai
paskelbta programą* kad ka
ra tik vienas
svarbiausias ir kada prekyba su tuo kraš
•
gai platus išvystymas.
ro veteranų-Vonugų klausimą
klausimas, kuriuo kiekvienas tu bus galima, tai ji bus la
PRANEŠTA, BUVĘS KAIZERIS JAU GAVĘS
reikia padėti ant šalies ir vielietuvis yra susiihteresavęs. biausiai galima tik per peaTTASHINGTON, lapkr. 13.
toj to gyventojams
mažinti
REIKALINGUS PASUS.
Tai yra Vilniaus ir Klaipė kius (Klaipėdą, Liepojų, Vi— Suv. .Valstybių Kardinolai
t šiandienines \taksas, tai Kondos klausimas.
Sakyti, kad ndaują, Rygą ir Talinas) uos
t0 labai
ir Arkivyskupai paskelbė be
aš netrokštu įsigilinti į šio tus šiose Pabaltės valstybėse,
ndra laišką visiems Ameri
triukšminga. Daugelis sena
klausimo* nuopelnus, butų ne-1 tokiu būdu, mes darysime sau>
kos Vyskupams Kataliku Utorių ir kongremonų remia
tikslu. Klausimas
labai gerą, duodami padrąsisimą ir
niversiteto reikale.
bonusų bilių. Bet kiti griežr
gyvas. Aš nežinau abiejų pu j pagelbos jų finansų dalykams.
Kaip žinoma, Katalikų UBRIUKSELIS, Japk. 13.— Diplomatinėse sferose tvir- tat priešingi.
sių, tečiaus viena galiu pasa Bet paskutinis žodis — tesie
Ijustas
Kudirka,
niversiteto TVashingtone už Buvęs Vokietijos imperato- tinama, kad santarvė .reikakyti, kad šio klausimo išspre man leista atsišaukti į Anglų
Pastarieji tvirtina, kad jei
Lietuvos operos tenoras kon ndimas turi būti labai sku- vyriausybę, kad ji- smarkiau
laikymui ir išvystymui
kas! rius AVilhelirt II, šiandie gyve lauš išduoti jai grįžusį • sosto
bonusai bus pravesti, tai rei
metai visose bažnyčiose ren- j ^ įšt^mime, Olandijoj, ruo įpėdinį. Tas pat tyus pada kės dar didesnių taksų negu certuos Chicagoje, gruod. 23 bus ir jis atidėlioti yra p a v o - ' i m t u s i Autinio
Klaipėdos
dieną, "Studebacker teatre. - jinga, kadangi taip veikiai už- kausimo išsprendimo, kūno
karnas fondas. Toji kolekta g i a s i g ^ į s a v o t ė v y n e n > V o - ryta ir su kaizeriu, jei ansai šiandie.
Tuotarpu gyvento
įvyksta pirmąjį Advento sek- A r i j o m T a m t i k s l u i j i s j a u gryž.
Kaip žinoma, jiedu jai jau ir Šiandieninėmis taksidegančiųy žmonių tarpe, kaip atidėliojimas trukdo šių krasmadienį.
ANGLAI GAMINASI PRIE lietuviai ir lenkai, bent koks in t u atsistatymą ir griauna pa*
turi pasus kaip sau, taip sa priguli prie skaičiaus "karo | somis nepatenkinti.
sitil ima
Dėlto, Arkivyskupai bend vo namiškiams. Vietos laik kriminalistų."
RINKIMŲ.
cidentas
gali
sukelti
karą.
A
Š
,
^
*£•
.
•
/Tvirtinama,
kad
Pinigyno
i
ruoju laišku ragina visus Vy raštis
negaliu sakytį, kad mūsų už
"Brussels Gazette" Iš Berlyno gauta žinių, kad
sekretoriaus paskelbtas taksų
skupus šįmet specialiai Kata pažymi dar tai, jog HohenzolNAUJAMIESTIS, Panevė
Atidaryta parlamento
sienių ministerija už jos to
vokiečių
valdžia
priešinga
mažinimas
esąs
labai
popu]aliko Universiteto reikale pa lermj monarchija Vokietijoje
kį greitumą ir gudrumų, ko- žio apskr. — Per rugsėjo mė
sesija.
santarvės
norams.
Kanclieris.
sidarbuoti, idant
surinkus bus atgaivinta gruodžio 4 d.,
|kio yra parodžiusi iki šiam nesį čia įvyko trys žudynės:
ris
Stresemann
pažymi,
kad
...
• rdidesnį fondą, negu praėju
LONDONAS, lapkr. 13. — laikui, galima butų
pagirti. miško sargas su girininku iš
ir jog buvęs imperatorius iš- jei sosto įpėdinis bus nusiže'-' SUV. VALSTYBĖS NEPRIsiais metais buvo surenkama.
Šiandie atidaryta Anglijos pa Tos sąlygos, kurios yra įteik važiavo* apžiūrėti miško, o su
naujo užims ten sostą.
ngęs, tai tam tikslui yra VoSIDEDA.
rlamento sesija. Šiandie, ar tos .Lietuvai sąryšyje su Klai grįžo tik vienas arklys. Gir>
Šventasis Tėvas Pins XI
Iš Poorn, kur ištremtas kai tietijos teismai.
Santarvft
—————^
rytoj premieras Bąldwin pa
Amerikos Hierarchijai nuro
ninkas rastas miške nužudy
zeris gyvena, gauta privati neturi teisės ir neprivalo mai-1 WASHINGT0N, lapkr. 14. skelbs naujus rinkimus parla- pėda, yra nepakenčiamos.
dė, kad Amerikos Katalikų
Mūsų atvykimas į Kauną tas, o miško sargo nėra. Kal
nių žinių, kad tenai' specialis syti s į vidujinius Vokietijos —- Suv, Valstybės
#
atsisako
Universitetas visais
žvilgs
buvo laikomas
aukščiausia tininkas nežinomas.
kurieras iš Vokietijos kaize-* reikalus.
mentan.
prisidėti prie santarvės bend
niais turi but tikroji krikšcio*
Grįžtant iš Pane^žio suba
pagarba ir mūsų perėjimai
Rinkimams
laikas
irgi
dar
riui pristatė dvyliką Vokieti
rai protestuoti dal Vokietijos
nybės ir katalikų kultūros pa
PRINCAS
KAŽKUR
DINGO.
gatvėmis buv^ lyg kokios ka dytas peiliais vienas jaunas
nežinomas.
.
Bet
kalbama,
kad
jos pasų, jam ir jo namiš
I sosto įpėdinio grylimo savo
žiba.
Turi but jame pra
*
rališkos iškilmės. Antrą die vyras. Kaltininkai nežinomi.
tai
turės
įvykti
kuoankščiau*kiams su palydovais.
plėstos visos mokslo šakos.
•
,OEL&, Silesia, lapkr. 13. — tėviSkėn.
ną praleidome įvairiose vals Sužeistasis pagijo.
Taipat gauta žinių, kad kai
Jei vokiečiai nori grąžinti sia, ar tik ne gruodžio 8 die
Tam gi tikslui reikalingos
Beeinant gatve saulei
Orvžęs
iš
Olandijos
sosto
įpėtybės įstaigose ir padėjome
zeris turi ilgas konferencijas
monarchiją, tai jų pačių rei- ną. Premieras Baldwin mė
nemažos išlaidos. Tuo reika
vainiką ant nežinomo žuvusio peršauta viena mergaitė. Ne
su savo palydovais ir patarė dinis grafo von Blasewitz na- k a l 8
T
o
k
s
a
i
lu tad Arkivyskupai kreipia
muose" Platton, pernakvojo ir j * y » geriausias gina savo konservatyvę par kario kapo. Rugsėjo 14 d. žinia nei kas, nei iš k ar šovė.
jais, kurių jam netrūksta.
S
si į Vyskupus, Vyskupai krei
ant rytojaus su , audiutantu! ™ Valstybių nusistatymas. tiją ir toliaus priešaky palai mūsų kelionė pasibaigė vilkų Mergaitė nuvežta ligoninėn.
Lygiai uždarytomis durimis
psis į klebonus, gi pastarieji
kyti. Deja, prieš ją atnauji- ir šernų medžiokle, gioje me- Į Kaltininkų ieškoma
Nie
su kaizeriu konferenciją turė automobiliu išvažiavo.
BERLYNAS UŽGINA.
\. vienybę kituomset susiskalį tikinčiuosius.
džioklftje aš nedalyvavau.
= =
jo Olandijos vidujinių reika kas nežino, kur jis išvažiavo.
Tik pačių katalikų susipra
[dę
liberalai.
Be
to,
smarkiai
•T
Tįsiog pradingo.
lų ministerijos atstovas.
Taip ir pasibaigė labai įdo-|
O R A S.
BERLYNAS, lapkr. 14. - darbuojasi darbo partija.
timu ir duosnumu bus atsiek
Kalbama, kad jis turės kurDoorn rūmuose įtaisyta rami kelionė, pilna įspudžią, ku
tas geistinas tikslas.
Berlyno valdžia ginasi, kad ji
Eina
gandai,
lcad
per
rinkiCHICAGO. — IšdaHes ap
dio sistema (bevielio telegra nors pasislėpti kkokiam lafria kiekvienas britas galį pa
nieko nebežino apie buvusio mus konservatistai ar tik ne
siniaukę šiandie ir rytoj; pra
fo prietaisos). Per radio kai kui, kaip ilgai neaprims įsi
sididžiuoti.
Šiuose
kraštuo
VYSKUPAS ALTONO
kaizerio gryžimą Vokietijon. bus nušluoti. Išnaujo priešamatomas lietus; maža atmai
zeris apturi kasdien žinių iš karščiavusi Francija.
se
yra
begalės
prekybos
gali
DIOCEZIJAI.
Ir jam gręžimo neautorizavo. kin iškils Lloyd George. Nes
na temperatūroje.
^Vokietijos.
Yra aišku, kad
mumų.' Pereitomis dienomis
Sosto įpėdinio
žmona su
konservatistų valdžia bus kal
jis tuo būdu susisiekia su vo vaikais visas laikas gyvena
vokiečiai varė čia
prekybą.
ROMA, lapkr. 13. — Šven
AUGfičlAUSIAS TEISMAS tinama už siaučiantį šiandie
kiečiais monarchistais.
čionai. Vakar ir jinai neži
Nors jų prekių vertė buvo žetasis Tėvas Pius XI Altono,
nedarbą.
PATVIRTINA
ĮSTATYMUS.
*
Santarvė, ypač
Francija, nia kur išvažiavo.
Jį
111., diocezijai Vyskupu pas
mesnjė, tečiaus ir jų kainos
i
1
Lietuvos 10 litų
$1.00
perdaug užpuola
Olandiją, ^
—PASKIRTAS
LAIKAS
kyrė Šv. Marijos bažnyčios
buvo žemesnės už anglų. Taip Anglijos sterl. svarui 4.48
Į
WASlflNGTON,
lapkr
13.
|
delko ji leidžia sosto įpėdi SOCIALISTAI APIE MILI
RINKIMAMS.
kleboną iš Jolieto, 111., kun.
buvo iki šešių mėnesių, bet
—
California
ir
Washington
Francijos 100 fr.
550
niui keliauti Vokietijon ir nie
TARINĮ DIKTATORIŲ.
šiandie
anglų
kainos
yra
ma
James A. {jriffin.
valstybės išleido įstatymus,
LONDONAS, lapkr, 14. —
ItaHjos 100 lirų
5J51
ko nedaro, kad sulaikyti kai
žesnės
už
vokiečių.
Mes
tu
kuriais uždrausta
svetimša Paskelbta, kad Anglijos par
Lenkijos 100 mark .00005.
zerį nuo tokio pat žygio.
BERLYNiS, lapkr. 14.
rime
prekybą,
tik
ji
laukia
DIDELĖS ARKIVYSKUPI
Tečiaus Olandija neturi rei Vokietijos patvarkymui kanc- liams įsigyti nuosavybėn že lamentas bus paleistas rytoj.
JOS IŠLAIDOS.
kalo vieną ir kitą varžyti. lieris Stresemann paskyrė mi- mės tose valstybėse. įstaty Nauji rinkimai paskirta gruo
lIlllIltlIiilIlIIIIIIIIIIIIIIllIitlIIltlIltlllIlIiltlIlIIttflIllltlilIllIlttltfltlISlUlttlIlIt 1
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j
Tarptautiniai įstatymai tuo litarinį diktatorių, gen. von mai Atkreipti ypač prieš ja- džio 5 dieną.
OINCINNATT, Obio, lapkr.
klausimu Olandijos nevaržo. Seeckt. Reichstago partijos, ponus*
<c
14. — Pranešta, jog praeitais
Aukščiausias S. Valstybių TAI BENT K0STUMEypač socialistai, tam diktato
metais vietos arkivyskupijos
RIS."
SANTARVĖ SIUNČIA
riui
priešingi.
Socialistai Teismas tuos įstatymus pri
reikalams išleistą virš 5 miPROTESTĄ.
darbuojasi Reichstagą sušau pažino konstituciniais.
lionai dolerią,
Atlas Clothing Co. krautukti specialėn sesijon ir pasi-Į
§1.
Iš tos sumos vienas milioPARYŽIUS, lapkr. 13. — priešinti militarmiam dikta SUSEKA VAISTUS NUO vėn, 6100 So. Halsted St., innas dolerių išleista Mt. St. Čionai gauta žinių iš Briukse- toriui Jie, socialistai, sako,
ėįo jaunas "kostumeris" pir
PLAUČIŲ UQŲ.
.,
Mary seminarijos dedikavi lio, kad buvęs Vokietijos im kad jei kanclieris sutiks su jų
kti eilę. viršutinų drabužių.
•B « i
peratorius rengiąsis apleisti noru tuomet jie jį remia.
mu?.
ROMA, lapkr. 13. — Įžy Kuomet krautuvės manadžeOlandijg..
Francuaų valdiš
Tuotarpu gen. von Seeckt mus gydytojas prof. Marchia- ris pritaikintą "siutą" suri
ŠVENČIONIS. — Švenčio
kose sferose tas sukėlė nema paskelbė aštrių
priemonių fava, paskelbė, jog karališkoj šo ir atnešė atgal, rado "kosnių lietuvių gimnazijoj šiemet
žą siurprizą. Kilo neapsako prieš visus triukšmautojus. laboratorijoj čia dirbąs jau tumerį" su revolveriu rankp/
kun. džiakonas Petronis pa
I Gen. von Seeckt o veikimas nas šveicaras, Dr. Leandro je.
darė didelį remontą, kainavu ma baimė ir pyktis.
PER
Tomarkin, surado vaistus nuo
Manadžeris
buvo
privers
Premieras
Poincare
rytoj
nepatinka
nei
apsaugos
minisį apie 100 mdlionų lenkų ma
plaučių uždegimo ir nuo kitų tas veltui atiduoti ne vien
19
mk
rkių. Nedarant remonto švie šaukia ambasadorių tarybos steriui gen, Gessler. Šis ža
plaučių ligų.
"siutą," bet ir iš registerio
timo globėjas baidlė neduosiąs mitingą. Bus siunčiamas aš da atsistatydinti.
visus pinigus — 250 4ol.
Iš Municho pareiną žinių,
mokslui koncesijos, bet ir pa trus protestas Olandijai, del
Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau
300
AREŠTUOTA.
ko
ji
kaip
reikiant
negloboja
kad tenai kol-kas ramu.
siai patarnauja. "Draugas** siunčia per didžiau
darius galutino
leidimo ne
ŽUVO DARBININKAS.
tų ištremtųjų, kaizerio ir josias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybosduoda, nes netvirtina prista
BALTIMORE,
Md..
lapkr.
sūnaus.
BELGIJA NORI KO
nonės R«"lgf t
tomų kandidatų gimnazijos
13. — Viename gamblerių
Ties La Salle ir Randolph
Draugas** siunčia pinigus Ktais, ir
DAUGIAUS.
Žinovai tvirtina, kad Olan
vedėjų.
fcliube policija areštavo 200 St., prie statomojo, buto žu 1 1 perlaidomis, čekiais-draftais ir telegrama.
dija tokiu savo elgimosi ne
Valandos: nuo 8 ryto iki 8 vai. vakare.
vo vienas darbininkas. Nuo
PARYŽIUS, lapkr. 14. — asmenų.
Spalių 10 dieną, Kaune su peržengia tarptautinių įstafyNekėliomis uždaryta, *
18-ojo aukšto krito plyta ir
sitvėrė Lietuvos Moterų Są- mų ir neturi reikalo nei tei- Belgija darbuojasi gauti sa-l
2334 SO. OAKLEY AVE
CHICAGO, ILL
tiesiog y
junga tautiniam laivynui re-[sintis santarvės užsivarinėji-jvo laivams laisvą plaukiojimą SKAITYKITE IR PLATIN pataikė darbininkui
y
galvon.
KITE "DRAUGĄ."
inimimtmiK
mtL
,. . .
mams.
|upe ScheHt per Olandiją.
iHimnuiiiuitinnwiHiimnwimininiwi
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SANTARVĖ IMA VEIKTI. PRINCAS KAŽKUR DINGO
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LIETUVIŲ KATALIKŲ
DIENRAŠTIS

Trečiadienis Lapkr. 14, 192:)
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PAVAKARIAMS.

••*•

,4". *.:••'16 JUSTO KUDIRKOS
našle. Ji niekad nesęsta ir no
GYVKKHKO.
rėtų pažaisti su M. £• kurs
temyli "Pakutenk mane" kve
Prie žagrės.
palus ir kurį senojo vyro kve
palas rozeta tik erzina; jung
Vieną gražią pavasario die
tuvėms' gresia didelis pavojus
ną, jaunutis Justas beardamas,
— gali neištekėti.
purendamas savo gimtinės teBet paskutinis amžiniems
kvepalams žodis dar n e t a r t ą s i a s žemele, nuaręs paskuti
•nę vagą atsisėda po ša&a sto
I r kadangi jau toks išradimas
vinčiu berželiu, kad dienos
padarytas, turėkime vilties,
karštų saulutės spindulių iš
ka4 iiradimas bus patobulin
sunktą prakaitą nudžiovinti.
tas,
i
Jaunų žalių berželio lapeliu
.Visais amžiais prie kvepa
aromatas, rytų vėjalio pučialų aromato jungiama slaptos
ii...
• / iv, ., , . T. mas gaivina
nuvargusio jau5
galybes, misteriška įtekme. Jie
/
.t
._
,- .
e
J
'
..
' .
, '! nuolio sielą. Aukštai -viršuneesą pritraukia, atstumia vai. .- \ ,. _
.... ,.
, v .
mi• i
' lej mihonai linksmų biteliu
do, žavi, pavergia. Toki kve-i J
• •
., ,
daro benb
meJų
ak
palai prisitraukia arba ieško-! ^
»,
, °'d°J toki kovoja arba atsistu-1 ,Tbeanl >
^J0*1' N a ^d af b fą r8Jda V
''
sis a l d a s
u
mia. Koketės (gražuolės) v i
'
'
"
.
..
.
•
i nas Justehs pargyvena gamsuomet rūpestingai susiranda ,
, i
,
,
. , .v, .
. •• tos stebuklų valandas...
kvepalų misteriškai pagamin*
tų iš labai retų gėlių esencijos.
Nei, pavasario gamtos grotokių kvepalų kurie užkariau-\*&* neįstengia
nuraminti
tų širdis. Musų laikais taipat ' j a ^ o artojau* sielą, ji vis lyg
gaminami visokių kvepalų mi-j veržiasi ištrukti į platųjį mar
šiniai, krikštinama jie jaut- £ a pasauli.
riais ir poetiškais vardais. Fa- ( Svajonių įveiktas Justas, a
brikantai juos parduoda gana' pleidžia savo prakaitu aplaisbrangiai. Jie žino, kad pinigas' tytą žagrę, kartų ir savo gimir sunkiai pagaunamas jo ne Išmėgina savo talentą.
šimtą kartų retesnis daiktas tinę pastogę.
turint. Bet visuomet atsiran
Pirmam išmėginimui savo
da pirkėjų nors reiktų ir bran talento, jaunutis Justas paima
giai už tuos pertekliaus prie muzikos sritį ir įstoja į Nau
dus mokėti, kuomet dažnai bi}- jalio muzikos mokyklą Kau
tinų gyvenimo reikmenų trū ne. Gavęs muzikos laipsnį va
ksta.
žiuoja Vilniun ir ten dvasinės
Lukšus — prabanga, ar nė Seminarijos bažnyčioj užima
ra kaikuriems1 žmonėms būti vargonininko vieta. Vienok
čia jau nepasitenkina vien
nybė f
Bet, apie tai galvojant, ar muzika, o pildydamas vargo
išmintingo amerikiečio išradi nininko pareigas, prisirengia
mas nenuvers nuo sosto auk prie gimnazijos kvotimų, nu
so įr krištolo flakonėlių, žė vykęs Maskvon, išlaiko ketu
rinčių akmei^ėlųi, masinančių: rių klesų kvotimus ir įstoja
papuošalų į kuriuos žiūrint a- į Vilniaus dvasinę seminariją.
Kadangi, jau. ir tuomet minė
kys mirgso, širdis sąla!
toji seminarija buvo beveik
Gaila butų, jeigu jų vwtą
lenkų rankose, tai grynai lie
pavaduotų popieriniai blizgu
tuviškam pilkasermėgiui Jus
čiai ir rinkės. Tai reikštų mo
tui ten lenkiškai dvokianti at
terų grožę sužeisti. Juk visi
mosfera pasidaro nepakenčia
tįnkami papuošalai, prie for
ma ir jis apleidžia seminariją.
mos įr linijų gracijos, yra gy
vas monas s\i kuriuo baltoji Apleidus Lietuvą.
moteries rankelė visus žavi,
Kad daugiau susipažinus su
gi iš jos raudonų lupų, krinta plačiu -pasauliu, prieš' pat di*
žodžiai kurie guodžia sielų ar dijį karą Justas apleidžia Lie
ba ją sužeidžia.
tuvą, iškeliauja į Tolymus RyChrizantemas.
(Tąsa ant 3-cio pusi.)

v ' •
(Musų speciali© korespondento).
M
PAKUTENK HANK it
Italijos ir Rusijos politinė čiaus' susipažinti su tokiais
Tarptautinis Darbo Biuras
kasdieną išskyroj nedėldieniua. paskelbė naują studiją apie Padėtis yra įdomiausias da- keistais apsireiškimais a* pa- Vienas amerikoniškas gydy
>ar n s
(
Metama
$6.00 uždarbių svyravimą įvairiose! ^ ^ ^ istorijos reiškinys. silrrie&au pas save man senai tojas nesenai atidengė nepap
Pusei Metų
ft.00 šalyse nuo 1914 ligi lf/22, im Bet aplamai ir visa Europa pažįstamą advokatą ir klausi rastą išradimą. Kalbama apie
prenumeratą mokasi likalno. Lai ant domėn šių dienų uždar- gyvena chaoso (suirutė*) die- nėjau ar nukentėjęs negalėtų įleidimą po oda kvepalų, pa
e
nas.
ku skaitosi nno užrašymo dienos,
mušeikų apskųsti.
našiai kaip įleidžiama vaistai
bius,
ir
riekių
kainai,
palygi
se nno Nanjų Mete. Kerint permai
Meskite žvilgsnį į Vidurže^
— Bet jis nesuras liudinin skiepinant. Jeigu sis išradimas
nyti adresą visada reikia prisiųs nus su prieškariniais uždar
mių juros pakraštį. Tautos kų, sušuko advokatas; kiek prasiplatins, galima
laukti
ti ir senas adresas. Pinigai geriau
biais
ir
kainas,
štai
bendros
siai siusti išperkant krasoje ar ex
kurios atsimuša jos vandeny vienas' bijotų liudyti, kad vaikščiojančių, gėlių i r visa*
preso "Money Oidei" arba įdedant išvados prie kurių prieita.
se didžiumoje velka tnilitarfe* daugiau.už supliektąjį negau pasaulis busiąs žydinčių gėlių
pinigus į registruota laišką,
Bendrai imant, tikrieji už mo jungą. Turkija, Graikija, tų lazdų.
daržu, kurs gardžiausiais kva
DRAUGAS PUB. CO.
darbiai yra aukštesni negu Italija, Ispaniją klausosi savo
Kaipo iliustraciją prie savo psniais — aromatais dvelkia.
2334 South Oakley Avenua prieš karą Švedijoje, Norve vadų ginkluoto autoriteto, o žodžių jis parodė man ant sa Pasaulis — tikras rojui!
gijoje, Danijoje, Olandijoje ir ne konstitucijos.
<
Chicago', Illinois.
vo kaktos randą, kurs slėpėsi
,Toks išradimas' bent kiek
Australijoje; lygus uždarbiai Faiistai ir Rasistai.
Tel. Roosevelt 7791
po jo tirštais plaukais.
musų kvapsnį pamainytų ypač
ar nedaug .ką aukštesni negu
Ir, kaip paprastai esti, mo
— Šitą žymę aš gavau už kąikurias Chicagos' kolonijas
1914 m, šalyse kaip Anglijo
kiniai pralenkia savo mokyto- palydėjimą socialistų komisi išdulkintų,
Ex-imperatorienė
Karolė,
kaip
Town
je,
Francijoje,
Belgijoje,
Ita
,,
. . traginga nWė Europos , mi
jų idėjas, Mu&soiini, kurs at jos į Romą. Fašistai pasibeldė of Lake, Bridgeportą...
lijoje,
Lietuvoje,
Suv.
Valsty
rė Belgijoje. Aštuoniasdešim
statė savo šalies tvarką ir pusiaunakty į mano duris ir
Tai kas yra įstabaus, bet
bėse,
Kanadoje,
Pietų
Afri
ties metų senė nustojo proto
drausmę, turi tokių pasekėjų pranešė, kad Fascio komitetas* kartu ir pavojaus, tame išra
koje;
žemesni
uždarbiai
negu
nuo savo vyro dramatingo3
reikalaująs nuo manęs pasiaiš dime, kad vieną kartą, saky
kurie pralenkia jį patį.
prieš
karą
4jentralinėje»
Euro
mirties. Jos vyras, MaksfmiFašistuose pasireiškia du kinimo. Kuomet mes nulipo- sime, rožių kvepalų įsileidus
lionas, Meksikos imperatorius, poje, Vokietijoje, Austrijoje, sparnu: dešinysis ir kairysis. * m e n u o jajptų, dešimts ar dvy kvepalai amžinai konservuo
sušaudytas Kveretaro 1867 m. Bulgarijoje. $Sfa& išvados be-Kairieji fašistai čia vadinami, jįka fašistų pradėjo mane mu- ja si, nenyksta. Ir kadangi da
Europa turi dar vieną nelai abejo neturi absoliute* reikš rasistais. Šiandien eina g a n y t i . Stebuklingai gyvas išli- žniausiai moterys gardžiuojasi
mingąją našlę Austrijos im- mes; yra išimčių žiūrint kiek atkakli kova tarp fašistų ir ra j j a u .
kvepalai*, ir kadangi, "mote
peratorienę Zitą, kuri vos tris- vienos šalies 'pramonės ir sistų. Ir sunku pasakyti ku
Nors visi supranta, kad šie rys dažnai mainosi", matome
į dešimts metų teturi, bet sun- profesijos.
r k sparnas laimės. Ar Musso- atsitikimai nesilygina komu- didelį nepatogumą.
Įkų Kalvarijos* kryžių neša. Ji
Pavyzdin poniutė X., norė
Šalys kuriose prekių kaina lini, kurs norėtų vesti šalį prie, j į ^ ž i a u r u j n u i j e i g u mie b u
vadinama " klaidžiojanti im- puola, pastebima, kad nekva konstitucinių idėjų ir metodų ^ paėmę vMų I t a l y o j e > v i s t i k dama įtikti vyrui pakvimpa
peratorienė". Šio pasaulio di lifikuotų darbininkų uždar žingima, ar rasismas,
jie synpatgos sau neranda. kaipo rozeta, vyrui, kurs kito
dikai taipat dalinasi su mubiai žymiau nupuolė negu stovi už griežtą naikinimą Net patys "tikrieji fašistai" kio kvapsnio nepagauna. Rei
mis pasaulio nelaimėmis.
specialistų — profesorių dar visa to kas yra priešinga fa piktinasi ir smerkia tokius kia laimės', poniutė palieka
bininkų. Kaip tik priešingas šizmui!
sauvalingus teismus.
mintingas Valstybės vyras,
Kažkas yra pasakęs: "Jei- apsireiškimas matomas Vokie
Italų rasistai sudaro kai
Kama priežastis?
skaitė reikalingu turėti savo
jgu jųs norite išgirsti įtikinan tijoje ir Austrijoje, kur kaina rįjį fašizmo sparną ir dešinie
Fašistai umu laiku apvaldė i pusėje
jėgą ir visupinna
č i ų argumentų kapitalo klausi- nuolat kyla ir kur uždarbio ji jais nepatenkinti. Jųs sve
jinu, kreipkitės prie žmonių skirtumas tarp specialistų ir tur ir nenuvokiate tos tylios Italiją. Kitiems, net fašistų "fašistų miliciją",
priešams nebeliko kitos iŠei-j Prieš tai, ta milicija buvo
*kurie niekuomet nėra turėję
nekvalifikuotų darbininkų ne kovos kuri verda jųjų tarpe.
ties kaip tik įsirašyti į fašis- j fašistų partijos žinyboje ir
kapitalų arba kurie visuomet
žymus.
•
•
Laidų teismas.
tų eiles'. Nuosekliai fašistų jo* viršininkai buvo skiriami
buvo darbo priešai". Kokį
Aš savo akimis mačiau X°s- tarpan pakliuvo net jų priešai. iš "Vyriausios Fašistų Tary
Pastebima galop, kad apla
atsakymą jie gali mums duoti!
I Gal mūsų skaitytojai mums mai imant, kylant kainoms cano miestely vieną žmogų < l t * a k l u s socialistai ir komu bos".
tikrieji uždarbiai maž*a ir ky- kurs nešė kudašių tarsi visi nistai. Ir šie pastarieji, kad jų
Dabar ta milicija bus ats
parašys. Lauksime.
la uždarbiai kainoms umžtanr. vėjai butų putę. Jį vijosi 7 ar praeitis butų užmiršta, žino kirta nuo partijos ir turės
Boci
smerkia L i e t u v o j ? aiškinama tuomi, kad už- S fašistai, gi pasiviję jazdo- ma turėjo pasirodyti labiaus nuosavią organizaciją. Prie
di rbiai nesitaiko automatiš mis vanojo.
ištikimi fašizmui, labiaus' uo žastis aiški, atsiminus atsta
;<4fašisl*us" kurie apsišarvoję
Nelaimingasai šaukė: Dio! lus, jie kartais net į pirmą tymų 'Ekzekutyvio Komiteto'
kįbiru sjnalos ir teptuku užte ki! prie kiekvienos kainos
Dio! Žmonių toryg eidamas sias vietas įsispraudė
su narių.
pa žydiškas iškabas. Mes jųp.io'imo; esama tam tikro popro šalį nei nebandė jo g i n t i / skriauda ramioms ir išmintin
Nėra abejonės, Mussolini tu
negalime pagirti. Bet tyli kuo iisic. Antra vertus, je*gu tas
Patyręs dalykus sužinojau, goms fašistų galvoms.
ri intenciją sutyerti iš fašistų
met žydai muša lietuvius, šau- poilsis" yra nenaudingas kai
kad
mušamasai
italas'
pasiun
Šiandien padėtis yra tokia, politiniai konstitucionale par
įflo* Lietuvos studentus, soeia- noms kylant, jis yra naudin
tęs
auką
50
lirų
republikonų
kad tarp Mussolini atstovau tiją ir, mano nuomone, aš s kai
įlistai mėto bolševistinius pla gas kainoms puolant. Taipat
dienraščiui kurs nepritaria jančio dešinįjį sparną ir rasis- tau šią intenciją geriausia
katus. Ar čia nesilaikymas" žy išvaduojama, kad net užsi
baigus kainos kilimo laidui, fašistams, gi miesto fašistai mo — kairiojo, kraštutinio priemonė fašizmui, ir daug kidų skverno?
uždarbiai vis dar per kurį lai apie tą ^prasikaltimą" sužino sparno, traukomi ryžiai. Mus- tų dalykų išgelbėti.
ję ir nuteisę.
solini atstatė rasistų dalį iš
Yra katalikų, katalikiškų ką kyla ir kad jie puola p.i
Sulaukę žymhį atmainų fa
taip vadinamo "Ekzekutyvio šizmo viduriuose, atskubėsiu
šeimynų kurie nedrįsta viešai siliovus poilsiui bepingant pre Pas advokatą su randu.
kalbėti apie Dievą nei apie kių kainai.
Kitą dieną norėdamas ar- Komiteto , \ Beto Mussolini, iš-j jums pranešti naujausių žinių.
••»»»'
—
Jėzų K rišt n, nei apie Bažny
P-L£ VILKOTAITfc: Ar Salome RekiyP-Lfl VILTOrTACTte: Tai gerai.
SALOME; Šita moteris tik ką mėgino
č i ą , kurie bijosi prie stalo, juo
tė čia yra I J i užsiprašė siuvėją iš ponios
P. MONTVILIENĖ: (Į šalj). O ką aš 4iius apvogt.
labiaus prie kitų paliesti ti
Klimvenės įstaigos, kad jai ši rytą'suknele darysiu! Aš negaliu paliktį tų nekalta mer
P. REKLIENĖ: Na-gi, sesute Maria! Ką
kybinį klausimą. Nebyliai šu
pataisytų.
gaičių tos drąsios prigavikės mabnei. (Gar tas reiškia! Kas jį pe r viena? (P. MonlDilie
(Pabaiga).
nys kurie bijosi suloti ant ša
FELICIA: Žinome, kad ji prašė ir siuvė siai). Aš manau turėčiau laukti Panelės Sa nė stengdamosi atsiliuosuoti suo Salomės nu
FELICIA: B, prašau atleisti.
rvo tikėjimo piktadarių.
lomės, paskutiniai žodžiai man buvo: "Jei verčia jai nuo galvos peruką). Salome!!!! Ką
SALOME: Tšššš! Neužgauk- kuklumo. ja vra čia. (Bodo į P. MONT.).
P-L£ VILKOTAJfrrO: Aš esu siuvėja. nerasi manęs namie, būtinai palauk!"
tu darai savo tetai Marijai!f!
Į
Montvilai neapkenčia nereikalingos nedrąsos.
SAbOMĖ: (Į šalį). A | nįeko tokio nesa
P . MONTVILIENĖ: Salome?!
(jalime pranešti
links T;^
ROSALIA: (Į Salį Felicijai). Atmink Ponia KHniienė tik ka mane pasiuntė, nes
kiau. J i yra vagilka! Dabar žinau kad vagiš
SALOMS:: ,Teta Maria!
naujieną sočiai.
laisvama apie Lietuvą, Felieįa, ir geriau mėgink. ( Į ankščiau ji negalėjo.
P. MONTVILIENĖ: (J šalį). Ką aš da ka!
ROSALIA IR FELICIA; Salome! Teta
niams, kurie triumfavo, puo šąli). Žinau, Felicia negali dainuot.
FELICIA: (I P. M ) . Gal ji taip ir sakė, Maria!
' FELICIA: (Į šalį). Tankiai girdėjau bar darysiu! Jei pasisakysiu kas esu, jos man
tas kėlė, į būgnus mušė, him
netikės. (Garsiai). Salome sakė jog kibrnasi bet ir, aš esu Jteklytė ir prašau tamistos ne
P. REKLIENĖ: Tėvuks ant tiek page
Salome
dainuojant,
manau
pataikysiu
ir
aš.
nus giedojo — Lietuvos kutalaukti jos.
rėjo kad galėjau dabar grįžti namo ir, ačiū
SALOME; Eikš, tuojau, pradėk. Mont su siuvimu, užtai prašė ir uianes' ateiti.
liką dienraščiui "Laisvei" su
SALOME: O, ne! Aš niekad — negaliu ti
P. MO^ĮTILIENĖ: Na, tegul bus ir tam, išgelbėjau jusli tet^ nuo policijos nuo
vilai mėgsta skubų palankumą.
kėti, kad mano giminietė butų tokia išlaidi. taip. (Dėdamosi skrybėlę), Šauksiu policiją. vados. Salome, ar tai tik ne tu to visko pra
ė j u s eiti. Gavome žinių, kad
FELICIA: Na, gerai, mėginsiu. (Dai
([ šalį). To tai nesuprantu.
Tik bijau kad ji man išėjus nepabėgtų su sa džia?
jau ir vėl "Laisvė" ginsian nuoja).
P. MONTVILIENĖ: (Į šalį P-lei Vilko- gute, (Pamato vėdyklą). Nors tos neduosiu
SALOME: Aš maniau, kad teta neatva
ti tėvų žemelę nuo dvasinės
SALOME: (Į šalį juokdamosi). .Tik pataitei duodama pinigų). Palaikyk mano pu pavogt. (Įsikiš* vėdyklą j mnkmaustę).
žiuos tai tik taip sau apsirėdžiau, kad mer
vergijos, nors sočiai, laisva mislyk, Felicia dainuoja juokdarių dainą! sę. Čia niekas, tik baikos*.
SALOME: (įsikibdama į P. M.) Vagii- gaites prigauti.
maniai (vis kėsinasi į bedie (Pertraukia). Garbiau, garsiau! (Felicia gar
P-L15 VILKOTAITO: A, taip, dabą r at kos, yagilkos! Padėk tą atgal! Sup^tau, kad
ROSALIA IR FELICIA: O tetą m-s
siai
dainuoja).
Rosalia,
eik
šią,
mergele,
tu
viškas kilpas Lietuvos žmosimenu. Panelė Salome buvo pas mus du kar vagilkos! Tik pamačiau šia vagįant tavp vė palaikėm už siuvėją.
šok jai dainuojant.
tu. Pirmą kartą jį užprašė šią ponią, o antru dyklą? Rosalia. J i turi ją savo muvte. (Ver
pasigauti.
SALOME: O aš ją palaikiau už vagil
ROSALIA: šokt! O, I nežinau kaip.
lartn
mane.
čia P. M. parodyt vėdyMą).
ka.
Kame rasi didesnį begėdis SALOME: Aš tave pamokysiu. (Parodo
P-LŽ VILKCįTArTO;: Aš ne va^lka! AŠ
BOSALIA: Ne, taip negali būti, kadan
P. REKLIENĖ: Na, užtai gražiai jof atumą kaip pas rėksnius lais- kelis žingsnius). Daryk ir tu taip. (Rosalia
nieko prie to neturiu. Kai atėjau ji man davė siprašykit.
amanius? Nesenai jų laikraš mėgina). Šok vikriau, aufcščiau pasišokda gi antrą kartą ji ėjo atsakyti siuvėjai, ir
penkis dolerius, kad palaikyčiau jos nudavi.
palikt savo suknelę, kad ten pataisytumei
ROSALIA; Meldžiu atleisti mums, Teta
čiai pliauškė, šmeižė katalikų ma.
.-^» ^
,
^
ROSALIA: (Sustoja pailsusi). Negaliu
SALOMKi (J šalį). Ta antroji ii*rgiiMi nią* i&g ir jį yra Ponios Klimienės siųstn. Maria.
isuomenj kad
kad jai
jai Vilnius
fvisnoniene
Vilnius ne
ne- ilgiau. Aš nepratus taip šokti.
meluoja. Pirmoji buvo įtartina nuo pat pra- Maniau, kad čia tik kokios' baikos.
FELICIA;: Niekaip ant svieto nebūtUr
rupi, šiandien jie šmeižia tuos
P, MONTVILIENE; JĮerjgaitėg, klausy mėm taip su jurais pasielgusios!
SALOMt: O kodėl ne, norėčiau Žinoti t diios. Kažin ar nėra tik abi vagilko* J Matyt,
kit mases? (Rodydama į Salome. Ji yra va
pačius katalikas kurie prie Tai taip reikia. Montvilai Kalifornijoje šo abi susjtarusi. Vaktuosiu abi kol i&is.
P. MONTVILIENĖ: (Pradedama juok
FELICIA: Tikimės' Salome grįš bile gilka. AJJ nesu.
tis). Na, aš tikrai apibrangmu jūsų pastan
progos parinko Vilniaus naš- kiuose vadovauja, ir visi taip Šoka. Juo aukš
čiau iššoka juo labiau būva sulyg
mados.
minutą.
SALOMl3i O, ne, žinoma, ka4 nesi. Su ta gas man įtikti. (Rinitai) Bet, kasliak Salo
laičiams aukų. Žinoma, kata. J " T » J™ J*Z
Z
™yh •
„,
•
j Nekartą mačiau Daktarą Montvilą taip taukP. MONTVILIENĖ: Mudvi lauki va kol vėdyklą savo muvre.
mės! (Žiuri j gajva nuleidusią Salome k * įlikai jų zaunų nepaiso, tie nuo H&{ i i g o k a n t > ^
^ l e f f i p i u s s a v o M nlva ji sugrįš.
F E U C I A : Š o k s i u policiją. Teta, lai. sijuokia). Tiesa, aš mėgstu baikas ir šposui
Šiandien laisvamaniai graužia siekė.
'
3 0 S A L I A : ( Į Feliciją). A l žinau Safo- kvk ia
Tavo manęs impersonavimas mano pačios akietą, kaip granito uola, kaP. MONTVILIENĖ: į - kaipgi ( ^ g a i  u)(i neužprašė dviąjų siuvėjų, nes kam dvieI*. MONTVILIENĖ: Paklausyk tik se feyse, yra geriausias šposas kokį kada mačiau
talikų visuomenę. Neįkanda, }tės žiuri į ją su nuostaba).
^ J ^ *jų reik! Juk tik vienas kostiumas tėra per kundą! Ji' visai ne jūsų teta (Įeina Ponia ar girdėjau. Sąlomė, ar važiuosi su manim
} Europą?
Ji net nemato reikalo aiškinti*
SALOMS! Huf, fnan fctta. Rosaliia, V a - taisyt. Geriau, išsiųskime jąs*. Kitaip jodvi Reklienė).
da pareikalaus * nuo Salomės uzmekesnio už
ROSALIA IR FELICIA: Mama!
SALOME: O! Tetule!!
bei gintis, kaip dramblys nepai čiau tu viršuj* turi brank-akmeniais' išdirbta
vėdyklą. Bėgk, atnešk man ją. (Rosalia išbė sugaišintą laiką.
FELICIA: O, mama, mes čia vagį suga
P-LĖ VILKOTApnfe: Ar da laukt ir
jfeo kad šuniukas K)ja. Byt gera ga ir atnešus vėdyklą padeda ją ant stito.
FELICIA: (P. M. ir P 4 ę V.). Ponios, vome.
partaiisyt tą kostiumą, o gal grįšt pas. Ponią
{pastebėti tų kiaurą besme^T* Beldžias ka^ į dur^s. Felieia atidaro. Įeina matau, dia tikrai įvyko kJ*ids» --Gerinu'.su
Ši moteris y- K1 imienę?
v ?. Wm\ra^&:&&£l
mių neprotą.
p-lė Vilkotaitė).
laukite Salomės. Už tai aš imu atsakomybe. Va'vigilka,
U
U2DAKGA.

"DRAUGAS"
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Trečiadienis Lapkr. 14, 1923
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DRAUGAS
•

IMI

IS JUSTO KUDIRKOS
GYVENIMO.

r*

Amerikos Lietuvių Daktarą
Draugijos Nariai.
• » • • • » » » • »į
I

Dr. Makaras
U E T U V Y 8 GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS.
U i Cnlca jos greičiausiai ir ar
čiausiai patiekiamas
sekančioms
kolonijoms: Indiana Harbor, East
Chlcago. Hsmmond, Gary, Harvey,
Steger, ir Joliet. TodeJ risokiais
reikalais kreipkitės:
1444 WENTWORTH A V E. CHICAGO HKIGHTS, ILL. Tel. 4 t 4
Ketverto vakarais: 10463 S. State
St. Roseiand. Tol, S4»,

for. M. ŽILVITIS
DENTISTAS
419S Archer Avenue
Vai.: 9 Iki 9 rak. kasdien.
lioj 9 Iki 12.
Tel. Lafayette 60A1

1

Lietuvis Dantų Gydytojas
2201 W. 22-nd & So. Iicavitt Sts.
Tel. Ganai 9222
Chlcago, IU.
VAI... 9 iki 12 ryto ir 1—1,10
vakar*. Ned. pagal sutarti.

•

^

Dr. A. I . Bertašlus
(Bertaah)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
S464 So. Halsted Str.
Ofiso VaL: 1-1 PO Piet • - « • • * •
Rezidencija
SI 59 So. Union A ve.
Tel. BooJ. o»12
Tel. Yda. 16t9

DR. P. Z. ZALATORiS

tąs talentas, tai balsas, ir už gos oficiozas pilnai patvirtina.
kinkęs visas pajėgas pažanDabar nudirbus visus sun
giuoja dainoje.
kiuosius darbus, pastačius ant
tvirtų pamatų, ta, vienintelę M i
Vyksta Italijon.
Lietuvos dailės* meno kūrėją
Jausdamas, kad tiktai savo
operų, Justas vyksta Ameri
balsu, bei daina sudarys sau
kon, kad pasimatyti, bei pasi
laiminga gyvenimą, apleidžia
dalinti pragyventais įspūdžiais
Ar &nai ka^' pas mus bus,
Chicaga ir vyksta į garsiąją
J * • v ,. , ... į- Į .. . su savo draugais bei pažįsta ryto! D tu raudonasis dobilė
dainių sali TItaliją, kad pilnai.
mais, kurių jau taip pasiilgęs. li, argi pamiršai kad praeitų
u,™* ^
I ,
išvystytų savo brangų talen Kolumbo žemėj.
subatų buvo skerstuvės patą ir paliktų dainos žinovu.
Priplaakus palaimintų Ko rap. kieme. Gabiausios Ciceros
Kiek vargo reikėjo panešti lumbo žemelę, sutinka senai gaspadinės iš tos kiaulės
svetimoj šaly, nežinant kalbos matytą, Justa buris žymesnios' ar meitėlio prirengė skaniau
ir prie tokių aplinkybių sun Brooklyno inteligentijos, ku sių skerstuvių vakarienę. Tai
kiai dirbti, studijuoti, bet iš riems apdalinęs iš tėvynės ge gi jų ryto vakare valgysime
tvermėj rados ir galimybė. Po ras dienas, Justas' su paskuba šv. Antano par. svetainėje.
metų laiko, užbaigęs mokslo vyksta garsion Chicagon, pri Bet mačiau jau į tų makabilaipsnį Romoj išvažiuoja \ žadėdamas Brookliniečius, bei lių pripilė gazolinos. Girdėjau
garsiųjų pasaulinių muzikų New Yorkiečius pavaišinti dai žada visus pavėžyt. Jau man
virtuozų centrą Milano, kad uelėmis bent kiek vėliau.
dabar tik kvepia viskas ir tik
prisisėmus stebuklingo artiz- Chicagoje.
saldu, saldu ant širdies.
mo magijos. Čia bestudijuo
Pajutę Cliicagiečiai senai
jant, Justą aplanko operos ka
šeštadienio vakare teko gir
matytų svečių dainininkų Jus
ralius Kipras* Petrauskas iš
tą visi sujudo sukruto; visi i- dėt, kilo muštynės. Žmonės pa
Lietuvos ir pakviečia į naujai
domauja, klausinėja vienas ki sakoja ,kacl taį Ciceros komu
kuriamą Lietuvos operą Kau
to, kur jį galėsime pamatyti, nistai susipešė Pilkio valgy
ne.
kloje. Vienas giręs* Maskvą,
kur jo balselį išgirsime.
Vyksta Lietuvon.
Ji pamatysime ir išgirsime kits Jeruzalę tfu viens kitam
Nors Justui da malonėjosi il
gruodžio 23 dieną Studebacker antausius pradėjo skaldyti.
giau tęsti mokslas, vienok rei
teatre.
Lapkričio 18 jau čia pat.
kalo verčiamas, pertraukia mo
Ar visi įsigijote p. E. Narinkslą ir vyksta Lietuvos opeDr. Melen M . Wisnow
kaitės — Rakauskienės* kon
ron. Kaip kitiems operos kū
LIETUVAITĖ
DENTISTĖ
2137 South Ck-ero Arenu©
certo tikietus! NepamirSkime
rėjams, taip ir jaunam daini
(Arti Douglas Elevator)
Ant antrų lubų, room 6.
kad chicagiečiai irgi žada konninkui Justui net nepakenčia
Tel. Cicero 6526
Valandos: nuo 9 iki 12 ryte: nuo
mose aplinkybėse, statant Lie liki 6 po piet; nuo 6 iki t rak.. certan atvykti. Butų labai netuvos' valstybę, greta prisieina
ir operos kūrybos darbas 5 # W 5 ^ * ¥ i ffS^TOTSB^aTrS^^
varyti. Įvairių keblumų, tru ii
ig
kumų, bei vargo jau ir išs- ig
kaitiiuot negalima. Tik, aeiu o
artistų stebėtinai kietam iš
iv. Petro Parapijos Svetainėje
tvermingumui, tikslas atsiek
Pino Street Kenosha, Wis.,
ta, Lietuvos valstybės opera
S
•
LAPKKIČIO
—
NOV.
10,
11,
17,
18
D.
1923
M.
\
pastatyta greta pasaulinių o- o
c*
Subatomis 7 vai. vak. Nedėliomis 3 vai. po piet
e
perų. ši^ai įvykis, amžinai 'g
,0
i
Pelnas švento Petro Bažnyčios Naudai
•
skambės Lietuvos istorijoj. Po
g
;5
rūpestingo, sunkaus kelių me o (lėrblaraleli: -i-!
tų darbo jaunas dainininkas
Visi Kenosha 1- apylinkės Oerb. Tautiečiai Lietuviai ir Lietuvaitės e
nuoširdžiai yra kviečiami atsilankyti kiekviena vakarą ant parapijos, s:
Justinas pakartotinai atsižymi
°o bazaro. č i a smagiai praleisite laika. Apart puikios muzikos ir lokių, oo
operose: Faustas Rigoletto, o bus dar ir kitų gražių daiktų ir Įvairumų. ';
įžanga ir Šokiai usdyka.
Kviečia Klebonai Ir Komitetai.
Traviata, Demonas ir kitose.... •
n3
»^tA^^4tJ2^UAA^UUAA&a^tAJU02^^
kaipo skambus lyriškas. Kai
po Kauno vietinė, taip ir kai
KĄ TIK GRĮ2AU IŠ LIETUVOS IR VĖL
myninių tautų spauda labai
PRIIMU LIGONIUS
susidomėjo jaunu dainininku.
Netrukus,

Justas

DR M. S T A P U L I O N I S

gauna pa-'

NAPRAPATH

kvietimą \ L<atviją. Koncertuo
ja Rygoje. Ir čia, Justas išei
na pergalėtoju Latvijos daini-Į
ninku tarpe, apie ką patsai R y #

Lietinis Oy dyto j M Ir
Chirurgas
1991

•alaodoa: 19 lkl 12 ryto: 1 iki 4
po plotu: 9 Ik! 9

Gydau be vaistų ir be operacijų
Priėmimo valandos: Kuo • ryto iki 9 v»l. vakare

4647 SO. HALSTED STREET
(kampas

DR. A. L. YUŠKA
Xel. Ganai 9119
Ofiso vai.: I i ryto iki II po plok
I I U T vai vakaro.
vai.: 2 lkl 9 PO P»»tu.
4199 Arcfcer Avo.
TeL Lafayette 9999

+Ą*j

K " "

Tok Boolerard 9199

DR. A. J. KARALIUI
Lietuvis Gydytojas
8303 South Morgui Strt*.

Pasiųskite jį į Lietuvę saviesiams, nes

».'.*'

'DRAUGO" Kalendorius dviejų spalvų.

9419

DR. G. h ČERYS

'DRAUGO" Kalendoriuj pažymėtos šventei
ir pasuikų dienos.

(CHERRT)
DENTISTAS
Perkėlė savo ofisą J BrUatou Park

'DRAUGO" Kalendorių

4454 So. Westem Avenuo

puošia

įvairius

gražus paveikslai ir vaizdeliai.

(Kamp. 45 St.) Chlcago, OI.
Valandos: Nuo S po plotu iki 8
akarų; Subatoms nuo 9 ryto lkl
y vak.; Nedėlioms nuo 10 iki 12.

'DRAUGO" skaitytojiai ir naujai, užsirarašantieji dienraštį metams ar pusei

~i

?Dr- M. Strikol'is

metų gauna kalendorių dovanai.

Perkant Kalendorių kaina 0 R 0

GYDYTOJA* ir CrURCRGAi
4M1 So. Ashlaikį t i e m
TsL Bonlevard 78M
Vai.: t lkl 4 ir C lkl I
Ved. l t Iki I I
lt ##41 80. Albmay A
Tel. Frospect I M t
Tai.; PMtM retartj.

v

DRAUGAS PUB, GO.
—t

1401.

D,. V. A. ŠIMKUS
M l f So. H»l*4ed Street
valandos: Nu© 9 lkl t dieną, Ko©
Jįm m m w » «

i

Jau Sugrįžo II Tolimos

i

2334 S. OAKLEY AVE.
Chicago, Hlf

Dr. A, Račkus

CHICAGO HEIGHTS, I U ,

i i a . ^ ^ * » w M w »

•

\

Dr. A . A. R O T H

vsr.

KALĖDŲ PLAUKIMAI Į
LIETUVĄ.
Bus speclallški plau
klmal Kalėdų laike.
LEVIATHAN
iš
plauks Gruodžio 1
dieną. PRESIDBNT
ARTHUR
Gruodžio
5 diena. GEORGE
VVASHINGTON gru
odžio 18 d- iš New
Yorko. Taipgi ir ki
ti iSplaukfmal. Geras sujungimas
au Lietuva per Angliją arba Bre
mena. Naudokis smagumais kelia
vimo ant S. V. Valdžios laivų: Di
deli kambariui. Poroms ir familiJoms kambariai yra vien tik jiems,
Ruimingos
pasivaikščiojimo
dėnys. T a tarnavimas mandagių tar
nų. Puikus ir jvairųs valgiai.

Dr. M, Stupnicki
3107 S. Morgan St

tariu didžios padėkos ir pa
garbos žodžius.
Kun. P. Kaščiukas.

.

CHICAGO ILLMTOIS
Tclcfopas Yards 5032
Valandos — 8 iki 11 ifi ryta po
pietų 5 iki 8 vak- Nedėlioan* ofi
sas uždarytas.

KUDIKly

—*

rEROVEs aicyRlUI

110

SO.

DKARBOKN

ST.

Lokaliai agentai visuose
Valdantieji Operatoriai

DEL APRŪPINIMO
MOTINV IR ^V
KŪDIKIŲ SVEIKATOJ

Dr. A. K. Rutkauskas
GYilVTOJAS

UNITED STATES SHIPIN6 BOARD

•

IB

CHIRURGAS

4442 So. Western Ave.

y.

Telef. Lafayette
Į^__^J^^JM__J_ •

•,

^

m

m

m

T

i

4140

-T — — -**"

—

-

— — ..

Telefonas Seeley 74*9

Dr, I. M. Feinberg

k *

CHICAGCĮ-

miest
del

-T—H

fH» f « M * > '

Gydo specialiai visokias vyrą Ir
motery lytiškas ligas.
2401 Madison Street
KACB#. Weatern Are. — <
Vakfcądos: 1—4 po Platų 7—• fftlp I

UNITED STATES LINES

^IfiJ

ckioAco. m.

• lkl ii

•

Jų galima gaut K. S. Jonaičio bet girdėjau buvo ištikima Redapenėtų Urpe ,
lUjlėjO
s k a į t y t i i Suugnmąs *uji teisingame maitink
aptiekoj, "Darb". Užeigoj ii' l i e t u v a i t ė ,
ime. Prldėitojimas
Borden's Eaele
Pienas
prie
jūsų
vaiko
suteiks
knygas ir laįkTa^čįus iw nors jam kiskvlsua veikėją vaisių
"Draugo" ofise.
reikalinga vi
sveikatai. SupL-antama, šviežias
jaunutė tik suvirs 17 *»etų, bet kriai
oran,
mąnketymae, užtektinai miego
Šv. Antano parap. Skolini l l U O S l a i k į praleiS&daVO SaVO n a * iir svęUU
pąsUlnksminlmal taipgi gel
bsti. Bet jei maistas netinka, nie
mo ir Bud. Bendrovei gerai
kas netinka.
muose.
.
Skaityk šitas straipsnius k*s savaisekasi. Tie direktoriai^ tai ti
Girdėjau kad su Ketuvįaia tę atydžiai Ir pasidėk ateičiai.
kri senatoriai: rimti, visi pa
gražiai sutikdavo, nei su vienu
tyrę namų biznojo, tad ir se
ne prasilenkdavo ne pasakius
mm*m9mmt ~*
kasi gerai. Kas pirmadienis
"labą vakarą, bei labą dieną".
jie laiko su-mųs, 8-tame mo
Užtad likusieji draugai ir
kyk, kambary, viršui.
draugės jaunuoliui ne pamir
Kelionės.
•Telšiškis.
šo jos mlrusio.s. Jie sudėjo
$65 už kuriuos nupirko rožių,
vainikus ir gražiai papuošė
.
jai baltą grabą,
Iyigonius priima kasdien
Ą. a. velionė nors tifc \1 m,
nuo % vai. po piet iki 8 vai.
Nedėlioj, lapkričio 4 <d. neti
bet turėjo su visais persiskirk vakaro. Seredomis ir Nedė
kėtai čia pasimirė visų vieti
ti palikdama nuliūdime savo liomis ofisas uždarytas, Pronių lietuvių mylima lietuvai
tėvelį — motinėlę, du broliu feąionalį patarnavimą teikia
tė — panelė Stepanija Ged
tavo ofise:
ir sesutę.
gaudaitė.
1411 Bo. 50-th Ave.
Gaila mums tavęs* sesute...
Cicero, 111.
A. a. velionė buvo sirgus
Tebūna tau lengva tėviškė
•* M » f * » "
pneumonija (plaučių uždegi
žemelė, kurį priglaudė tave
mų). Dvi savaiti po pagerėji |frie'savo šaltos krutinės.
T Reiid. Tel. Van Bnren 0264
Ofito TeL Boulevard »6»»
mui ji ^vaikščiodama su savo
Vargo Bernelis.
draugėm vis joms minavojo
kad turės mirtį ir prašė drau
HUSAS GYDYTOJAS IR
ER IS KITUR ĄTMKRYSTA
CHIRURGAS
gių ją numirusią aprengti jai
Specialistas
Moteriškų. Vyrišky
NAME.
Vaiki)
Ir
visų
chroniškų ligų.
tinkamais drabužiais. Draugės
Philadelphia, Pa.
Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted SI
iš jos tos apie mirti kalbos
Vai.: 10—11 ryto: 2—3 po plat.
pasijuokdavo. Bet štai nedė
Juozas Remeika, amžinas T—8 vak. Ned. 10—18 4.
Res. l i s » tadependenre Blvd.
lioj, lapkričio 4 d. Stepanija is narys, per skiriaus sekret.
Chlcago
i ą m m ml
ryto n* per dieną buvo sveika p-lę O. Unguraitę įsirašė ir
• mm • » • « > » *m f < • » » » '
" " « T !
ir linksmutė^Po pietų, penktą psisiuntė $35. U i taip didele ! < • » • • ' <^m • • »
vai. abi su savo sesute išėjo paTamą katalikiškos spaudos

1924M. KALENDORIŲ

• • « « » • '

h

gatvės)

f

JAU GALIMA GAUTI

1900 So. Halsted Str

'ML Bltd.

47

•

k^K

Tel. Lafayette

• S S *
apleista mergaitė nėra
ant krutamu paveikslų. Sugry- | š Nesuprasta,
knygų paimta. Laika brendimo daą
žo apie 8 vai. vak. Stepanija elis Jaunu mergaičių, pereina pef
okj laikotarpi mizerijos ir rųpesėif
atsisėdo
pasilsėti ir čion — motinos jums nepatiks šitas —
dėlto, kad Jos netenka pasiUkėjimf
pat užmerkė savo akutes taip motinoms. Dantelis' motinų atsisako
iw n nnnr
mm
pripažinti kad Šitas laikas yra vienas
kad
nesuspėta
pašaukti
nei
i$ krįtingiaųsjų mergaitės gyvenime.
smagu jei mums namiškiams
Garsus anglų kirurgas*šako t kad ml
nlof Jų yra nedapenėtoe. Trečdalis
tie tos pritruktų. Todėl rūpin daktaras nei kunįgąs,
mušu mokyklų valkų kenčia nuo lito*
Mažai velionę tepažinojau, nelaimingos padėties. Dflova, kuri pa
kimės gauti tikįetufc iš kalno.
ima daugeli' jaunų mergaičių, tarpsta

I I wmwmmm*m—mmM

r Į

s

911*

Vak.

»• i I

BAZARAS!

Nedė-

Dr. P. G. Luomons

991,

OIM

CICEROJE

Lietuviai Daktarai

!

II H S

LIETUVIAI

Amerikoj.
Šiuom kart jis atvyksta Aįuerikon ir apsigyvena Chicagoj. Čia, padirbęs keletą mėne
sių dirbtuvėj, gauna pakvie
timą į Dievo Apveizdos* para
piją užimti vargonininko vie
tą. Besidarbuodamas, likusį lai
ką pašvenčia lavinimui savo
balso. Čia pastebį, kad jo įgim-

• • • • • • —gį Į — % •

!<•!•••,.

i i i 4 . •'.• m

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)
tus ir apsistoja Japonijos pa
jūrį Vladivostoke. Ten, vėl
vargonininkaudamas lanko ko
inercijos kursus'. Bet karo vė
sula. paliečia net ir ta ramu
• v
*, T . - . . .
kampeli ir vei Justui
prisieina
keliauti toliau.

.=-•

I —

, tari «•«•>
«HVMi
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STRAIPSNIS 46
MOTINOS MAISTAS
Nėščia motina reikalauja, daug: sotaus ir sveiko maisto, nes ji netik sa
ve peni, bet ir matutyte gyvybe, ku
ria tikisi paleisti. Dailus keksai ir ko
šelės niekad nepadaro pieno ar stip
rumo. Keikia paprastų valgių, gerai
išvirtų. Perdaug apdirbtų arba labai
riebių valgių /reikia vengti. Taipogi
nereikia valgytį keptų valgių. Nors
Svarbu meččiai motinai gauti užtek
tinai maisto, bet reikia atminti, kad
persivalgymas pasunkina
organams
darbą, ir gali atnešti rimta ligą..
Neitumo laike Ir per visą žindymo
laikotarpi rekotnenduojau»e sekamus
valgius:
Visokių rųšių sriubos — bet neptrdaug sūrios, rūgščios, ar kitokios.
" šviežia žuvis — i.nožinta arba vir
ta.
Kiaušiniai — vienas, du kasdien.
Virtų javini košelių su pienu ar
smetona.
Mėsos syk{ 1 dieną «— aviena, v*r r
šieną, jautiena, kumpis, lašiniai ir vi*
tiena.
Duona turi butl valgoma
bent
dvejų dienų senumo.
Paprasti skanskoniai —• šaltakoSe ar
ba kiaušinienė.
Vaisių reikia valgyti daug, |r ža
lių ir virtų.
Gėrimai —' pienas, koko, Ofr pasuko«, Arbatos ar kavos mažai vartoti
Gerk užtektinai vandenio, jei gali
ma dvi kvorti j dieną.
Štai trys puikųe receptai, kurie pa
įvairins valgius ir tuom patim laikų
sutelks motinai ypatingai sotaus mai
sto,
Graliam Deimantai
1 puodelis Borden's Evaporated Pie
no.
1 Puodelis vandens.
S puodeliai granam miltų*
1 šaukštas cukraus
8 šaukštai sviesto
4 šaukšteliai feaking paųderio
1 šaukštelis druskos
2 kiaušiniai.
,
Suplak lengvai kiaušinius,, pridėk
pieną ir vandeni, o paskui per8ijt>uiF
kitus dalykus. Jmaliyk ištirpintą svU
stą ir gerai suplak. Pilk i pagvleatuotųs bandelių kepimo Indus Ir ktpk
kgfštame pečiuje 20 mfnutų.
"Kepta kiaušUiKste
. 2 šaukštai Borden's Eagie Brasui
Kondensuoto Pieno.
1 kiaušiais
Septyni
aštuntadaliai
puedello
vandens.
tvertis Šaukštelio trąnilog.
Vieną šešiolikta dalis SaųkJto put
ni ego.
Sumaišyk Eagl# Brand i r vandenj
gerai. Suplak kiaumj ir pridėk prie©leno maišant gerai. Pridek van1l|
ir nutmegą. Kepk ant vandenio vi•4ųtinigm ptčiųi. lfr&'#ą*)M"'«4meay*
idetos kiaušinienaa. išeiną švafioe, tai
kepime* baigtas.
Ar Kali n^ntšna. sau dovanot.

Dr. Maurice Kahn;
'< Gydytojas Ir Chirurgai
4 6 3 1 6 . Ashland Av#.|
TeL Yardp 0994
Valandos.; Nuo 10 iki lį piet
• Nuo 3 ikį 3 po piet
! Nua T A i 9 vakare.
Netįėl. nuo 10 iki 12 pie£.
B • • •

••-

Dr. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECUAUSTAS
Džiovų, Moterų, ir Vyrų U g ų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—S
po pietų: puo
7—8t«
vakare
Nedėliomis: 19 iki 1.
Telefonas Drcael 2SM
įąy. r.nm " *imim,.m • ; . • • • - - • - - •"•^rj
•įąpąpaiaii-ąpąpaia> *

»

• mmm m« •

> a t j

l Dr. C. Z. Vezelia
Tel,

Blvd.

704J

LFBTTTJVM j>&m&KĄę
NO. ASHLAND AVESTŲ*
arti 47-toa Gatvės
Valandos: nuo t ryto iki • vak.
Beredomis nuo 4 iki • vakarą

4711

r

tėL

Dovlevard

05«7

Dr Marya
Dowiat-Sass
1T07 W. 4 7 - A 8t.
Valandos nuo i iki 1S diena, nuo f
iki t vai. vak. Nedėliomis nuo S
iki 2 vai. po pietų.
O mmm» ' • • >

••'•

PaletMae itootoraai 1M»

Dr.SABrenza
«aet 6o. Ashiaad 4
Obioago. 111.
• • J . : • lyto iki 12 piat: 1
piet iki I po piat: • . ! • vak. iki
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^ Grand Bapids Furniture Co.
Akiniu prltaisymo mene
išvežiotoje ir revolveriais pri
20 metų prityrimo
Pavienis
asmuo
keiko
kambario,
Lapkričio
15
Ą.
šv.
Kryžiaus
x
vertė jį atiduoti $450, kuriuos
pageidaujama kambary "gauti West
jis buvo surinkęs' kompanijai. bažnyčioj, 8 vai. ryte, atsibus Sides apylinkėje.
PraneSklte j.
PdĮlieija pridurmu vijosi, bet gedulingos šv. Mišios už du"DRAUGĄ"
23S4
So.
Oakley
Ave.
Chicago, IH
&a amžina atilsi Onos Launepavyko
susekti.
Telefonas Roosevelt 7791
<« MOONSHINE" AUKA.
GAISRININKAI NORI DI
raitės paminėjimui dviejii meDESNIŲ ALGŲ.
tu sukaktuvių.
•
BRIDGEPORTAS.
Užprašoma visų pažįstami!
Gatvaitėje ties num. 1155
SIMPTOMAI PAREIŠKIA
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Gbieagos gaisrininkai mie Milton ave. atrastas Mrs. Elidalyvauti
šiosna
pamaldosna.
Aklų Ligas
Palsngvlns
visu
Sekmadieny, lapkričio 4 d.
AT
Jums
sk&uda
galvą T
aklų
tempimą
sto tarybos finansiniam komi zabeth Eegan, 45 m., lavonas. įvyko Mergaičių praugijos
Reporteris.
kas yra priežaa
Ar Jusy akys ašaroja?
titnl •kaudėjimr
u i ui įdavė reikalavimą padi
Ar yra uždegtos t
Jos vyras tvirtina, kad joNek. Pras. §v. Marijos P. su
L a p k r i C i O 1 4 d . D a v i s S q u a - , galvos, svaigulio, aptemimo, nervoDegina ar niežti T
ek:.* ti jiems, savininkams al žmona turėjo keturis paaugu sirinkimas. Komisija išdavė «., *^>«U^ „ „ v • vr ii i o i
t u m i , «kaudan«lu* Ir užsidegusiu*
Ar skaitant akys greit pavarg
r
e
p
a
r
k
o
s
a
l
ė
j
e
,
V
y
č
i
ų
1
3
k
l
i
o
j
k
a
r
f
c
m
aklu
kreivo,
a
k
y
.
katerakgas.
sius vaikus. (Tečiaus mylė
Ar'kvaišta galva?
raportus i§ įvykusiu vakarų; pa po trumpo susirinkimėlio l&^T&m™™^
£ ^
jo
išsigerti
ir
dažnai
nežinia
Ar matote kaip Ir plukandltu
Gaisrininkai savo reikalavi
| tl. mažiausias klaidas. Akiniai prl
pirmasis
vakaras draugijos turės šokius.
taškus T
taikomi teisingai, toli ir eiti matan
mą paremia
statistikomis. kur valkiodavosi.
tiem.
pagelbsta.
Sergėkite
savo
re
Ax
atmintis po truputi malėja *
naudai įvyko spalio 6 d. jame
Prašoma visų narių skaitliu- gėjimo tr valkus einančiu, mokyk
Ar akys opios Šviesai?
Tos aiškiai rodo, kad šiandie
Policija veda tardymus.
lon. Valandos: nuo 10 lkl 8 vakaro
gryno pelno liko $91.85; ant gai susirinkti.
Ar jaučiate kaip Ir smiltis aky
Nedėllomis nuo 10 lkl 12.
jie kur-kas mažiaus uždirba,
rasis vakaras — parapijos
Ar yra balta dėmė ant voku?
Korespondentas. 1545 W. 47 S t ir Ashland Av
!
Ar
turit katarakta?
FORDŲ PRODUKCIJA.
negu paprasti darbininkai.
=
naudai įvyko spalio 20 d., pel
Ar turi žvairas akis T
Tuotarpu gyvenimas ne
no liko $101.72. Komisija aAnot
paskelbto
biuletino,
vien neatpinga, bet nuolat ei
biem vakaram buvo F. Ganus I
AKINIU SPECIALISTAS
Fordo
įstaigos
kasdien
paga
na brangyn.
kaitė, T. Molevičiutė ir E. j
1801 So. Ashland Ave.
mina po 7,000 naujų visokios
1
Kampas 13 gatvės
Gaisrininkai įrodo, kad per
Šlekiutė, kurios labai graliai!
i'žIEMS VAIKAMS
rųšies automobilių. Ir nauji
Ant trečio aug&to viri Platto apdirbo.
j
praeitus dešimtį metų mais
tiekos, kambariai 14, 15, 18 Ir 17.
automobiliai vis reikalaujami.
Valandos nuo 9 ryto iki 9 vakare.
tas pabrango 84 nuošimčiais.
Spalio 29 d. ši draugia bu-j
•
Kad tuotarpu jiems algos pa
vo surengusi "Bunco Par*y":
L. Vyčių 5-tos kuopos mėn.
ŠEŠTA LAIDA JAU GATAVA.
didintos vos 4*5 nuošimčiais.
s\isirinko išviso apie 60 mer
*
KAM V STATYTOJAI
susirinkimas įvyks lapkr. 14
>l«w statome ir itkoliname pinlmu) ant
Finansinis komitetas žadlegaičių. Vakaras praleist*, la
so£ta laida žymiai pagerinta, papuošta paveikslė
bunjralo\vn, bainyMų, krautnvig Ir flatd., T:30 vai., Šv. Mykolo baž.
oarag VIMOMC duly»e Cook Pavieto. M M
dqjo tą klausimą aptarti. Jei
bai linksmai.
dabar Ntatome narna SI 75,000 veršio*
liais,
puikiais
tvirtais
audeklo
apdarais.
svet. Prašom visų narių suUetuviŲ Auditorium 3131—3? H. Halftkomitetas bus palankus, tai
6j vakarą rengiama pulkus
ted satvėn. Taipsi parduodame Aukni•
Galima gauti pas leidėja:
itiaM BondMU nea j r u Nmitnis laventemental. Atidilauk "DRAUGAfl" (H. B.)
gaisrininkai laimės.
sirinkti laiku, bus labai daug pasilinksminimo vakaras-šo- j
i 2334 8. Oakley A r e .
f'hlcaro. III.
Juai didžiulėj šv. Jurgio pa-j
svarbių dalykų aptartj. .
rr =
JAUNAS PABLUDĖLIS.
A. Manstavičius, rast. rap. svet.
*
3230 Auburn Ave.
Prieš-metinis susirinkimą •
*
RADIO KONCERTAS.
17 metų vaikinas iš Oak
įvyks gruodžio 2 d. šiu metų.
Kaina 100 egz. $15.00; 50 egz. $8.00; 1 egz. 20c.
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
Park, R.F. Curinian, pirm ke
Koresp.
NYTI
VISADOS KREIPKITĖS
Šiandien iš La Salle stoties
lių dienų pabludusiai greitai
PASĖMUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.
važiuodamas automobiliu su Lindblom orchestra duos ra•
«^
•s^
f.io koncertą. Programoje da
važinėjo viena moteriškę.,
lyvaus eliicagiečiams žinoma
Vaikinas areštuotas ir kop-lc Aldona Grušaitė. Ji gros
ronerio teismas po tardymų
•
solo ant korneto.
jį paliuosavo. I š s p r ę s t a , k a d
Turintieji radio turės pro
jis esąs nekaltas, nors liudi
809 H. 35ttl SI., Chicago
ninkai aiškiai liudijo, kad jis gos šį koncertg, išgirsti.
I

I

IEŠKO KAMBARIO,

'

III

LIETUVIAI ADVOKATAI

f

JOHN I. BA6DZIUNAS
ADVOKATAS
Veda brf<M vienose Teismuose. Ertamlnu^ia Abotraktns. Padaro pirkimo Ir
perdavimo Dokumentus ir įgaliojimus.

7 South Dearbom Street
ROOM 1533 TRIBl NE BLDG.
Telefonas Raftdolph 3261

DR. 0. VAITUSH, 0 , 0 ,

Vakarais: 2151 West 22 St.
Telefonas
Ii

tl. Dearbevn VU 5 7

A. E. STASULANI
ADVOKATAS
Vidurmiestij Ofisas
Įftoorn 1726 Chicago Temple Bldg.

7 7 W . Washington St,
|Ciwro Ofisas 1314 So. Cicero Ave.
Teicf. <7ieero 5036
Pirmadienio vakarais tiktai
(Brldgeport Ofisas 3236 S. Halsted
Street
Tel. Boulevard 6737
Visais kitais vakarais.

KATEKIZMAS
•

' V. VV. RUTKAUSKAS
ADVOKATĄ 8
aą i a»> sa»
O f i s a s D i d m i e s t y J:

fl

KUN. M. L. KRUŠA

29 South La Salle Street
sVambarls 6 M
Telefonas Central 63*0

NORĖDAMI

1

* & & > •

1

Vakarais 3223 S. Halsted St.
IMI
Telefonas: Tards 4681

• « « « *

J. P, WAITCHES

S. L. FABIONAS CO,

pergreitai važiavo.
Paliuosuotas už kiek dienų
Vienam policmonui

VAKARAS

ATĖMĖ $450.

Trys automobiliniai
kad jis tikrai greitai važia
kai užpuolė Robert
vo.
Kad taip, tai jis išnaujo areštuotas. Matyt, dabar jam
nebus lengva išsisukti iš tei
sybės rankų.

^Hensriamas

plėši
Hart,

JAD TURINE

H

•Užpraeitą vakarą Šv. Jur
gio svet. įvyko ristynės. Rito
si net trys poros. Bet vakaro
žvaigždėmis buvo p. K. Požė
la (ką tik atvykęs iš Euro
pos) ir Jos. Bancevičia (DrapieŽnas Dzūkas), Chieagietis.
Pirmame susikibime rištinės
tęsėsi 53 minutes, kurias lai
mėjo p. Požėla.
Po mažos pertraukos*, ant
rą kartą susikibus ir gi į ke
letą minutii p. K. Požėla lai
mėjo.
Žmonių buvo tiek daug, kad
labai didelė dalis turėjo gryžti namo, nes j svetainę netil
po.
Vienas buvusi s seiliaus ris
tynių rengėjas (p. J. K—is)
šiaip išsireiškė:
"Tai pirmos tokios įdomios
ristynės ir> pirmu syk lietuvių
ristynių istorijoj tiek publi
kos-"
Pilnas aprašymas ristynių,
tilps truputį vėliaus.
Rep.
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.Buvęs
Patrimpos Kliubas
SEREDOJ, LAPKRIČIO (NOV.) 14, 1923 M
Mildos Svetainėj, 32 ros ir Halsted Gatvių

Nuoširdžiai kvieeiame visa jaunimą atsilankyti į šį
balių — krikštynas naujo mūsų kliubo "Ramoną" o už
tikriname kad galėsite gražiai pasilinksminti.
. Kviečia visus
RAMONIEeiAI.

"

Valandos: Nedėbomis visuomet bazaras prasidės 4 vai. po pietų, Subatomis nuo 6 vai.
vakarė, o Seredoms nuo 7 vai. vakare.
Šis bazaras bus toks prašmatnus, kokio dar Westsaidėje nebuvo. Daiktų daiktelių
. ;,
I varnu j vain ausiu.
l
širdingai
kviečia
KLEBONAS ir KOMITETAI.
Visus širdinga
r^
3S

METINĖS PAMALDOS
UŽ DUSIA

"RAMONĄ"

Ir

A. A. S l a k i s
ADVOKATAS

Pasekmingai siunčiam pini gus ir
% Parduodam Laivakortes. %

Ofisas
Vldurmlestyje
C H I C A G O T E M P L E Iii 1LDING
77 \Vrst Wa.«hJngton S t r e e t
R o o m 1 7 2 6 T e l . I>earborn 9057
N a m v Tel. Hyde Park *305
| i • > • » • įsa) » » • ' » » » » • » • • s • • • »

f

NAUJA

KVIETKINYČIA

s

PARDAVIMUI.
BIZNIS

UHBA FLOWER ŠHOP
3324 Auburn Avenue
Telefonas Blvd. 2035

3796 WaU&ce St.

Cliicago, III.

o

•

O
DR. J. A. VELONIS
o
J
Osteopatas, Chiropratas,
•
PTaturopa tas.
•
• Nesikankink savęs su llgomia,
nauja sveikata
'.naujaisiais
0 igyk
obudais be vaistų ir operacijų »"<>_;
•jvatrių ir užsisenėjusiy ligų.
r
• 4304 Archer Ave. ant 2 lubų ^
<-ant kampo skersai Brighton Te-«f
Į^atro.
g
. • Vai. nuo 9—12 dieną; nuo « $
| *ikl S vai. vak.
•»
S Nedėllomis nuo 9 iki IS.
t

attAl«<gqatt*tt.fr*fcjt<gA&<**ag3
Rezidencijos Tel. Brun.«wlck 4887

Dr. C. YUOIUS D. O. Ph. O.

CHIROPRACTIO GYDYTOJAS
Be gyduolių, be operacijos
Vai. 9-1; S-ft P. M. Sventad. 9-11

>. Rol>ey i r UforUk A v e .
Ofiso Telef. B r a n s w i c k 7 « M
' m mmum.m.'LMJLmmm.mjt KMM.

M M priiiusime tieaio* |
Tamiitoe namui tąnepsprastos vertės N A U J Ą
KABINETINĮ P H O N O G R A P H A -kurio
atvaizdą čionai matote, ra
20nauj« lietuvišku 75c Columbia rekordo, grojančiu
40 {vairiu kompozicijų ir 200
seriausiu adatų. —viaką u i

$29.
PERSIUNTIMĄ APMOKAMA

TIKTAI P A M Ą S T I K I T Ę ! $29 nuperka Tamistai phonographą, kurio padirbimas ir balso
ffaraumaa lyginaai tu phonographu. kurie yra par
duodama po $150. Kabinetas labai gražiai padary
tas UI mahoninio medžio, turi stipru motorą ir aišku
balsą. Galima ant jo grajint visokį rekordai.
PARDUODAME NEPALYGINAMAI PIGIAU
UŽ KITUS. TAI TODĖL. KAD PARDUODAME
TAMISTAI TIESIOG IŠ DIRBTUVES. Šis būdas
pardavimo sutaupina klaidas: pardavėju, vertelgų,
agentu. olsSlio, perveslju Ir L 4 ir, Štai, tos yisos
sutaupintos išlaidos atiduodama Tamistai.
Kiekviena malina esti išbandoma ją išsiusiant—
tat gi yra gvarantuojama ant 20 metu. U š $20 pri
siusime Tamistai ši puiku kabinetini Phoaogzmphą, su 20 nauju lietuvišku 75c Columbia rekordu.
grojančiu 40 įvairi u kompozicijų ir 200 geriausiu adatu. Užganedinimą gvarantuojame, arba grąži
name pinigas. Prtsiuskite Money Orderi ar čekį,
UŽSISAKYK TA N C P A P U A S T A D A R A R I

General Phonograph Co.
2271 St. C l a i r c A v e .

:-:

D e p t . L . 11

S. W. B A N E S
AI>VOKATAN
79 W . M o n r o e btreet
R o o m 994 — Telef. Hamlolph 2900
V a i : N u o 9 r y t o Iki 6 p o p i e t ų
Vakarais: S203 S o . UaIntod Str.
Telef. T a r d s 1016
x
Chicago.

LIETUVIAI GRABORIAI
F.

E.

1

FasTuhamo kopij^ia veltui.
Priva
tinis ambulaneas. I*utamavimas kuo| S«ria«Hias v IMI j ( i i i c a e o j .
»* • • • » • » • » • • »«»«.»»»»^»»»» m

TelefocAa

Boulevard

Eemkite tuos biznierius, ku
rie dažniausiai garsinasi dien
rasty <,Dra^|fe,,.

41 S t

A. Masalskis
Graborius
Patarnauju lai
dotuvėse
ves
tuvėse,
krtkstynėe tr kituose
reikaluose. Kai- •
uos prieiiuunos. I

Tel. Lafayctte 4223

i « i.._ i

8TOKV1CZK
Groboiitu

1437 8. 49-th Ave.
Cteero, 1IL

Oeneralis Kontraktorius,
statytojas ir seni] namų ? >
taisytojas.
2319 West 24-th Street
Chicago, UI.

- -

Cicero 827Š

Embalmer

!

JOHN G. MEZLAISKIS

. —-

Telefonas

Pulaci

C'HAS

• Telefonas Canal 5395 •

• » • • * • • • • •

j 3307 Auburn Ave. Chicago.
NĮJM
8. D. LACHAWICZ
LIETITIS GRABORIUS
1814 W. SS-rd PI.
Ckloa«o, UI
Patarnauja laidotuvės* kaoplgks>imta Holkale m«ldžls atsiiaaktl. o . mano darbą b turite afgft>
nėllnti
Tel. Canal 1S71— 119S

Zi

Trindamas su Ruffles
įstringi Pleiškams Lank.
Niežti, niežti visą dieną — jus net
stebitės ii kur tu pleiskanų tiek
imasi! Juo daugiau jus kasote, juo
daugiau pleiikanų išpuola ii jūsų gal
vos, suteršia jusu drabužius, daro ne
malonumo kiekvienam arti jųs esan
čiam, ir vis neapsakomai niežti!

Rvffh
>rasalin8. Rmfftm* yra tonikų
tai prašalins.
galvos odai ir plaukams. Rufflmt yra
pleiskanų naikintojas su puikiomis
pasekmėmis.
Ir tame nėra jokios paslapties.
Ruffles
yr» sudarytas gabiu ir paty
rusiu kemiku, kurie ikiirbo formulą
specialiai paskirtą sunaikinimui pleis
kanų perų — ir Rufflmm atlieka sa*o
darbą.
Pamėginkit bonką 1 Itrinkit truputi
Rufflmt
į saro galvos odą kasdien
apie per saivaite laika O kuomet
pleiskanos jau išnyks, tuomet naudo
kite karts nuo karto ir pleiskanos jus
daugiau nidkttoroet nekankinsi Tik
65c. ui bonką. Galima gauti aptiekose.

P. AD. RICHTER & CO.
104-114 So. 4tn St., BrooUjna, N. T .

•v

m
-

m

.

TONSILUSI
IŠIMU
TOBULIAUSIOMIS
MOKSUOl
PRIKMONĖMES:
1.—be peilio,

S.—be kraujo,
S.-—be marinimo,
4.—be skausmo,
5.—be jokio pavojaus svei
katai.
P o operacijos žmogui nereikia gulHl lovoje, nereikia slrgtl.1
nereikia gaišti nuo darbo, nereikia kentėti sopuliu; imagus rali]
tuoj valgyti, dainuoti Ir jaosties linksmai.
^ ^
Patarimus tonsilu reikalais duodu uždjka.
Žmonės yra maloniai kviečiami atlankyti mano klinika,
kuriems patarnauju yra pilnai užganėdinti.

DR. AL. M. RACKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Obetctrlkas,
1411 South SO-th Avenue
Cicero, IUlnois.]

- CLEVELAND, OHIO
• ' -

-

-

-

••

•i
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Kaipo lietnvys, lleruvlafns visa
dos patarnauju kuogerlausla
M. YUSEA
^
9228 Weet $S-th Street

Pirkite Tiesiog
ii
Dirbtuves8a'*^t.Cku^

PARSIDUOPA groc«rnė, labai tin
kama vieta mažai .šejmynai arba haSlei. Pagyvenimui 3 kambariai, labai
paranki vieta. Randa $15.00 *j m^nes),
"leasas"
ant metų.
Kaina
$400.00. Atsišaukite
K. NOVODZELSKI

S

PLUMBING

*•—*

.

s

Puikiausios nuskintos kvietkos,
i vestuvėms Lunkietams, pagrat)amai
vainikai ir kitoms pramogoms.
Taipgi užlaikome powder'j, per[įTums^ plaukams tinklelius (hair
• nets). ..
Patarnavimas
mRndajgiausias,
[•kainos žemiausios.

AUŠROS VARTŲ PAR, SVET, 2323 WEST 23-BO PLACE

4639 S. Ashland Av. Chicago.

BALIUS -- PASILINKSMINIMAS
KRIKŠTYNOS

'

; . •

-

mirusios lapkričio 16 d. 1922.
Pamaldos bus pėtnyčioj Lapkri
čio 16 d. 1923 šv. Jujgio Baž
nyčioj.
Nuoširdžiai kviečiu visus
giminės, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti pamaldose.
Nuliūdus: Duktė Uršulė
Astrauskienė.

lilsVTimS ADVOIA1A*
D l e a . : R . fil-l-M6-1'.»7 M. D e a r boru 8tr.
T e l . l U i n d o l p h 5fft*4
V a k a r a i : 1 0 7 3 « S . VTabash A
lio>elaiiiJ
T e l . P u II m a n 6 S 7 7

Tel. Boulevard 0611 ir 0774
PADAROM PIRKIMOTOPARDAVIMO RAŠTUS.

Ant Brixigeporto

BAZARAS BUS ŠIOMIS DIENOMIS: LAPKRIČIO --N0VEMBER14,17,18,
^
n i n/i T L nu IR
I D 29
nn
J
21,24.25,28
Georgi &Vitak Music Co.

Rengia

I*

L

FOLIO (DALĮ) NO. 1.
Talpinanti 31 populerių lietu
viškų šokių šiems instrumen
tams: 1-mai Smuikai, 2-rai
Smuikai, Bas&ui, Violenčelei,
Fleitai, Klarnetui A, 1-mam ir
2-ram Kometui A, Trombonui
(stipriausiam balsui). Būgnui
ir Piano akompanuoti. Kaina
kiekvienos rų&ies 50c. Piano
akompanuoti $1.00.
Visos tos dalys šioje knygo
je tinka ir koncertinai, kaip
ir kožna dalis atskirai orkes
tro* rakte.
Tikrai įsigyk setą šitų gai
dų, o busite pilnai užganėdinti

A. + A.
MAGD! MAJAUSKIENĖS

Lttjer

•

•Physical Culture Institute •

1

S

TREČIADIENY, LAPKRIČIO 14 D. 1923
i
Šv. Jurgio Par. Svet. 32nd Place ir Auburs Ave.
Pradžia 7:30 vai. vakaffe
Nuoširdžiai kviečiame visus at?ilankyti attt šio vakaro nos prie geros muzikos ga
lėsite ^magiai pašokti ir linksmai laika praleisti.
Kvieeia visu*
RENGĖJOS.

LietuviškySokiŲ Orkestrai

RISTYNĖS.

s

-

MERGAIČIŲ D R J O S N E K . PRAS; g V . MAR. P.

išplepėjo,

•

U E T f V l S ADVOKATAS
156 K. Clark St. Room 1518
Telefonas Dearbom 4766
Telefonas Canal 3589
Vakarais 2341 W. 23-ril Plaee

•

•

'

JOSEPH C. SOBOL

John J. Smetana

KUNi Mi Li KRUŠO

Canal 1667

— — • ^ —

m

