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DR. COOK NUBAUSTAS

Nesmagumai Su Tarptau
tiniu Tribunalu

PIK 'IDENTAS NESPAUS SENATO TUO KLAUSIMU

PRANEŠIMAS VISU0-

Žinios iš Lietuvos

KALĖJIMU.

Tai žinomas šiaurinio žemga
Minfctą Kvietiškio dvarą su
lio atradėjas.
Gerbiamas Kun. J. Konce
MIESTAS AUGA.
miestu jungia gražus murai—
vičiui nuo Liet. Katalikų Ce
ntro reikalų atsisakė ir su FORT \VORTH, Tex., lap. MABIAMPOLĖ. — Vos tik kareiviams.
Federacijos Kultūros Vajaus 23. - i Dr. Frederick A.'Cook, spėjo pravesti geležinkelį pro Miesto valdybos įsakymu
prakalbomis po lietuvių ko šiaurinio žemgalio atradėjas Mariampolę kaip staiga mies-' t i e s i a m i cementiniai šaligafclonijas daugiau? nebevaži- su keliolika savo bendrininkų to išvaizda pasidarė kitokia. viai. Bet prie jų pastebima
nes.
vietos federaliame teisme rasi- Nors judėjimas čia visados neleistinų dalykėlių. Vytautv
Federacijos
tas kaltas už pardavinėjimą nemažas, bet dabar dažnai > S* *fo puikiausioje visaSekretoriatas. niekam nevertų žibalo šėrų atvyksta įvairių svečių iš to- m o m i e p t e ' t i e s P ^ i n " K i n o
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiinifiiiiiiiiiiiiuiiim nubaustas kalėjimu. Dr. Co- limesnių vietų. Su geležinlce- —Palas'' prie namų įrengtas
— K -

COLOGXE, lapkr. 23. «*
Nupuolus vokiečių
markės
vertei, daugybė Vokietijoje
WASHTXGTOX, lapkr. 23. nešime tik konstantuos faktą,
katalikų parapijų atsidūrė diIš pasitikimų, versmių ske- f kad Tribunalo klausimas ra
delin vargan. Daugelis baž ibiams, jog Prezidentas Coo- j ndasi senato užsienių reikalų
nyčių neturi iško nusipirkti lidge savo pranešime Kongre-į komiteto rankose ir tas komi
net altorinėras lempoms alie sui saugosis
argumentuoti tetas tą reikalą turi išspręsti. AEROPLANAS LIEPSNO ok nubaustas 14 metų ir 9 lio pravedimu, auga ir pats e ž e l i s . Aptvertas gražiai
jaus. Kai-kur yra sunkus Tarptautinio Tribunalo rei
DAMAS ĮKRITO JŪRON. mėnesiams kalėjimu ir 12,000 miestas,.
Prie geležinkelio štakietine tvorele, i Bet ap
Pranešama, jog Preziden
daiktas gauti Mišioms laikyti kale. Sakoma, jis nevers se
dolerių pabauda už tas suk statoma dideli muro namai — link iš frontinės pusės apves
tas esąs stipriai spaudžiamas
vyno arba ir komunikantų.
Visi penki iš Įgulos
tybes, kurios buvo atliekamos tai stotis. Be to keletas ki ta spygliuota viela. Praeiti
nato, kad Suv. Valstybės pri
reikalauti senato pripažinti
išsigelbėjo.
Elektros šviesos bažnyčiose sijungtų prie to Tribunalo.
per paštą, viliojant nuo žmo tokių triobų. Abiejose gele pro tokią tvorelę sunkoka.
Tribunalą. To, esą, labai no
daugiur visai nevartojamos,
žinkelio ir plento, vedančio { Prietamsy praeiviai kliūva už
nių pinigus.
Tečiaus kiti tvirtina, kad
spygliuotos tvoros ir persi
SAN DIEGO, Cal., lapk. 23.
nes perbrangios. Jei tos švie Prezidentas Coolidge Tribn- ri valstybės sekretorius Hug
Kiti jo bendrininkai nu stotį, namai, kaip grybai dyg
plėšia drabužius. Taisytina.
sos vartojamos, tai tik kur di nalui esąs palankus ir jis už hes ir Komercijos sekretorius —Už 25 mailiį nuo Point Lo^
sta
po
lietaus.
Visi
statomi
bausti kalėjimu įvairiems ter
Bet artimesnieji ma penki karininkai ir karei
delėse bažnyčiose arba kate ji darbuosis taip, kaip darba Hoover.
namai (nors mediniai) dvie
minams ir piniginėmis pabau
drose.
jų aukštų, gražaus stiliaus.
LIETUVOS KAINŲ
vosi miręs prezidentas Har- Prezidento prietehai pataria viai skrido aeroplanu ant ju domis.
saugotis tų tarptautinių klau- ros paviršiaus bombarduoti
.Neužilgo visas tolis % varsto,
Kai-kur bažnyčiose vargo ding.
INDEKSAI.
pritaisytą nardančią laivę.
skiriąs miestą nuo stoties, bus
nai varomi elektra. Dėlto ir
Prezidentas Coolidge pra- simu.
ZAINKOVO VALDŽIA BUL
Vienas karininkų pasiėmė
vargonavimas
sustabdytas
žmonių darbininkų. Javai,
Finansų, Prekybos ir Pra~
GARIJOJE LAIMĖJO.
bombą mesti jūron, staiga
del elektros brangumo.
tį matosi dirbant apie 40—50 monės Ministerijos Centralibomba atsitrenkė \ jo krutinę,
žmoni ų darbininkų. Javai, Į n į s Statistikos Biuras jau išNeufs katedros rektorius
Galutini
rinkimų
rezultatai
paskui išmesta pakliuvo tie
kurie pirma buvo "brikais" dirbo Lietuvos kainų indekatsiliepė į katalikus prašyda
dar
nežinomi.
siog ant propelerio ir nuo to
vežami į vagonus. <Teko ma- j ST1S, pasiremdamas prieškarimas aukų nupirkti katedrai
užsidegė oro mašina.
tyti atvažiavus kartu net 17)T1iais daviniais apie kainas
mažus vapgoit^lius. Xes ele
SOFTA, lapkr. 23. — Rin
Aeroplanas tad pasuktas
vežimų.
Karetkos keleivius Lietuvos 1914 m., kurias paktra varomi didieji vargonai
kimų parlamentan
galutini
tiesiog jūron. Nusileido ant
paima nuo stoties ir atveža į vyko 'ganti iš mūsų valstybinegali but vartojami.
rezultatai dar nežinomi, te
vandens, ekspliodavo *gazoliPrie tų visų vargų priside
čiaus aiškiai žinoma, kad rin mdestą. Visas blogumas ta- nio archyvo, lygiai ir davi
nos kubilas.
me, kad plentas, o ypač ru niais apie kainas, surinktas
da dar tas, kad ne visi kuni
Aeroplanas .snplaišintas } kimus laimėjo Zankovo vald- dens metu, labai šlapias. Tie šiais metais Lietuvope per ko
gai gauna iš valdžios algas.
džia. Šiai valdžiai turės tek
dalis,
nuskendo.
^.
tURYŽIUS, lapkr. 23. —, Tai viskas.
Kunigams algas garantuoja
ti apie 200 atstovi]. Oi opo są sakant ir tą patį labai ar operatyvus ir koresponden
Bet iž įgulo* v i « mokėjo
Apie Įritokio turimo notas
valstybės konstitucija.
Te- Franci ja su Anglija sutiko,
zicijos partijos turės apie 50 do žydų pirklių "brikai," pa tus, išmėtytus po visą Lietu
i stoti. Laikui bėV- vą. Visa šita įdomi medžia
čiaus valdžia sakosi neturinti kokio turinio notas ambasa buvo galvojęs premieras Po- 1plaukti ir išsigelbėjo. 20 mi- atstovų. Šių tarpe bus virs važiuojant
,
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.
gant,
reikia
rūpintis
tas
ket
incare.
Maršalas
Foch
jau
I
****
karininkai
.su
kareiviais
ga ir patysr indeksai bus pa
pinigų.
Gi kuriems kuni- dorių taryba gali siųsti Vo
30 agrarų ir komumstij ir a
virtadalis kilometro pravesti skelbti jau baigiamame ruo&ti
gatris algos ir mokamos, tai kietijai. Ir tuojaus dvi no buvo surengęs planus oku išbuvo vandeny, kol atplaukė pie 15 liberalų.
bent grindiniu.
ateinančiame "Lietuvos ti
jos taip nykios, kad apie pra tos pasiųstos. Viena nota pa puoti Hamburgą, ar kitus Vo karo laivas.
Liberalai, kurie buvo vald
Miestas plečiasi ne tik prie ki o" numery.
liečia gryžusį Vokietijon so kietijos miestus, ar teritori
gyvenimą negali but kalbos.
BOLŠEVIKAI UŽPYKO
žioje pirm karo, šiandie rodo stoties. Už miesto sodo, ne^
Tečiaus tuos galvoja
Vargas žmonėms, vargas ir sto įpėdinj, antra — militari- jas.
ANT ŠVEICARIJOS.
savo pažangą. Agrarai su toli. Šešupės, pastatyta ketu
NAUJAS LAIKRAŠUS.
Bažnyčiai. Tuos vargus vel nės kontrolės komisijos reika mus žygius sumaišė Anglįja
komunistais labiausia puola. rios gražios triobos. Degu
su, Italija.
le.
ka ir protestantai.
Neturės su ja jokių santykių. Buvusiame parlamente jie čiuose irgi matosi jau vrrš aš Šių metų t lapkričio 5 dieną
Kaip viename, taip kitame
Vokietijos katalikams pageTurima žinių, kad Vokieti
skaitlė 195 agrarus ir 25 ko tuonetas naujų trobesių. Gi išeisiąs iš spaudos kųno kul
atsitikime Francija buvo pa jos vyriausybė abidvi notas
lba iš kitur reikalinga.
MASKVA, lapkr. 22. —Už munistus. Tai buvo ągrarų prie Kalvarijos plento ir apie tūros mėnesinis laikr. "Jėga
sirengusi siųsti Vokietijai ul pripažins. Nes tuomi Vokie
•25B»
sienių reikalų komisar. Tchi- valdžia, kuriai vadovavo Sta^ mokytojų seminariją naujos 'ir Grožis." Red. Jonas Da
timatumą
su
grasinimais.
Bet
PINIGYNO SEKRETORIUS
tijai nedaroma nei gera, nei tcherin paskeloė, kad bolševi- mboulisky.
trobos kilte kyla. Neužilgo, gelis. Adresas: Kaunas, Lais
su tokiu nusistatymu nesutiV bloga. Viskas pasilieka kaip
KRITIKUOJAMAS.
stinė Rusija nekuomet netu
Visi Zankovo valdžios mi- žadama išparceliuoti Kvietiš vės Al. 3 Nr.
ko Anglija. Šios pusėn sto buvę. Tad nepripažinti notų
rės jokių santykiu su Šveica nisteriai taipat išrinkti.
kio dvaras, kurio užteksią 400
jo
Italija.
nėra jokio reikalo.
Johnson argumentuoja ui
rija. Neves su ja jokios pirPranešta, kad rinkimų die žmonių. J i s yra netoli pa
bonusus.
Iš to kilo nesutikimai. Bu
klybos, draus rusams tenai noje visur buvusi gera tvar ties miesto. Kiekvienas as
vo pramatoma, kad santarvės
keliauti.
Šveicarijos buržu ka.
' • muo, turįs teisę gauti žemės,
WASHIXGTON, lapkr. 22. gyvavimo valandos suskaity
Lietuvos 10 litų
$L00
jai brangiai turės atmokėti.
gausiąs po pusę hektaro. Kai
— Karo veteranų bonusų mo tos.
Anglijos sterl. svarui 4.49
Tai už tai, kad Lausannoje PERTRAUKIA PAGELBOS minėti asmens trobas pasta
kėjimo šalininkai
smarkiai
Francijo8 100 fr.
5.90
Pagal i aus Franci jos preSIUNTIMĄ.
teismas išteisino
Conradi,
tys
miestas
žymiai
padidės.
kritikuoja Pinigyno sekreto mieras staiga atmainė savo
Italijos 100 lirų
5^1
kurs kituomet ten nužudė boV
LONDONAS, lapkr. 23. —
riaus Meliono nusistatymą. kursą. Jis aiškiai pamatė,
ševistinį agentą Vorovsky.
NEW YORK, lapkr. 23. —
Vokietijos
kanclieris
Streseiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiitiiifiiiiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiil
Kaip žinoma, Mellon sutai kad tuo elgimosi
sugriaus
Nan'seno
šelpimo
komisija
• jiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiifiiuiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiittitHiiiittiiiiiiiinuMiiiiiiiiimi • •
sys programą mažinti federar santarvę ir geistino tikslo n e - m a n n v a k a r kalbėJ<> Parlame- JAPONAI BUS KOLONI
paskelbė,
kad
ji
pertraukia
jnte (Reichstage), anot žinių
les taksas, bet veteranų bonu-į atsieks.
ZUOJAMI BRAZILIJOJ. maisto, drabužių ir pinigų
15
sus palikti ant šalies.
tfotos Vokietijai tad pasių-l Berlyno. Jis pasiųlė parsiuntimą
pavieniams žmo
Bonusų šalininkai tvirtina, stos be jokių grasinimų. Pir- i lamentui vieną iš dviejų: ar
TOKYO, lapkr. 23. — Yo- nėms Rusijoje.
b a reik U
anl
(jog galima mokėti bonusus ir moję notąje pažymėta,
kad j
«
J
pasitikėjimo kohamoj paliuosuota nuo dar
arba
podraug galima sumažinti ta- Vokietijos
vyriausybė jokiu,
priimti jo atsistatydini- bo 1,700 darbininkų.
TAKSŲ KLAUSIME.
Ksas.
budu neleistų Vokietijon gry mą.
Japonų vyriausybė ragina
Senatorius Johnson iš Ca- žti buvusiam kaizeriui, kurs
Pažymėjo, jog /Vokietijos japonus persikelti' gyventi
WASHINGTON, lapkr. 23.
lifomia taipat eina prieš Mel šiandie gyvena Olandijoje. Be vidujinį padėtis esanti be vil BraziUjon, kur jįj kolonizavi — <Taksų klausimu vakar su si
ioną. Jis sako, jog republi- to žiūrėti, kad gryžusiam so ties.
Ir, įdek jam žinoma, mui skiriami nemaži žemės Prezidentu Coolidge konferakonų partija 1920 metais ža sto įpėdiniui netektų sostas. į P a - e , b a * n i e l r a r *epramato- plotai.
vo senatorius Borah, repub.
dėjo pravesti bonusus. Dėl
Kitoje notoje /Vokietija pa ma.
v
Su vyriausybės pagelba 10P
to, savo pažadėjimą turi pil informuojama, kad Vokietijon
Sakė, jog Vokietija šiandie japonų šeimynų jau iškeliau
Universal Tub Co. ofisan,
dyti. Anot jo, bonusų išmo bus pasiųsta militarinė kont kviičia vargus del Rhinelando ja.
PER
120 May s i , įsilaužė 3 plėši
kėjimas neatliks valstybei ir rolės komisija. Tai komisi ir Ruhro provincijos okupuokai. Panaktinis tečiaus juos
iždui skriaudos,
jai vokiečių valdžia turi duo tės. Tiems vargams nesima PAKAKTINAI KURKINŲ. pabaidė ir tie pabėgo.
Bonusų
klausimą
turės ti reikalingą apsaugą.
to galo.
S a ; Nes, "Draugas" pigiausiai siunčia ir geriau
Bet tos komisijos siuntimui
spręsti Kongresas.
Ir jei jam ir toliaus bus
WĄSHING;TON, lapkr. 23. Mirė *William Down, 5y2
siai patarnauja. "Draugas" siunčia per didžiau
laikas nepaskirtas. Tai „pri lemta pasilikti valdžios prie- — Ūkio departamentas skel metų, 6425 No. Clark st. Tė
sias Lietuvos bankas: Ūkio Banką ir Prekybosgulės nuo pačios
komisijos šnky, jis ves derybas su Fra bia, jog šįmet pakaktinai bu vas kaltinft gydytoją. Sako,
KARALIUS SAKO PRA
= Pramones Banką.
KALBAS.
narių suterimo.
sią
kurkiną
kaij)
Dtekonės
die
v»
ncija. Derėsis ne su tikslu
vaikui
perdaug
įšmirkšta
"Draugas siunčia jMnigus litais, ir doleriais:
Kaip vienoj, taip kitoj no pasiduoti, bet Vokietijai pa nai, taip Kalėdoms.
"antitoxino."
perlaidomis, cekiais-draftaii ir tefefraauu
toj
pažymima,
jog
santarvės
ROMA, lapkr. 23. — Viešįs
• Texase, Marylande i r Virlengvinti; ' .
Valandos: nuo S ryto iki 8 Vai. vakare.
noriai Ispanijos karalius pa valstybės parinks priemonių
Pabaigoje kanclieris patarė . įfinijojė daug kurkinų augina- j Chicagoj apsilankė Belgijos i i
Nedėliomis uždaryta.
įvylcinti, prailginti darbininkams dar--ma, Texase kurkinų svarui J atstovas Suv. Valstybėms, ba- • a ? 2334 SO. OAKLEY AVL
sak* tris prakalbas viešuose Jtuos reikalavimus
CHICAGO,
jei tai visa nebus
pildoma, bo valandas dienoje.
susi rinkimuose.
AiiiiiiiuiiitiiiiiiiiittntmtiiiintmiiimuiyHiiiiMiinnniHnMiiai
augintojai ima* po l£-^20c.
ronas de Marchienne.

Draudžia Kaizeriui Gryžti
Vokietijon

BET SOSTO ĮPĖDINIS GAU SAU LAIMINGAI
GYVENTI

PINIGŲ KURSAS,

KANCLERIS NORI ATSI
STATYDINTI.

| i Siyskite savo Gimincms 1
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menų. Bet bolševikai jame šiart i
die laiko virš 200 kalinią -~
.-a j£i
rusą revoliucionierių, kurie
KAS NBLAUKIA
Ateinančiais metais.ftuv. Valstybėse bus renkamas nau priešingi bolševiką pažiūroms.
EALSDŲ!
fiina kasdieną išskyros nedeldienius. jas prezidentas. Pavasarį politinės partijos turės nacionaiius'
Dauguma kalinią serga. Kiti
Metams
. . . . . . 16.00 suvažiavimais. Tuose suvažiavimuose bus paskirti
partiją visai rmbmdę. Nėra kam jų
r
to ir molio tankiai gauna vė
£ŽYS.
Pusei Metų
93.00
Artinasi
l£aiexl6s'
arba
Vieš
gydyti,
slaugyti
arba
prižiū
kandidatai į prezidentus. Ligi suvažiavimą pačiose partijo
žį. Kaikada nuo* žaizdą, iritapaties Jėzaus Užgimimo šven
UI prenumeratą mokasi Hktino. Lai- se seks politinė kova del kandidatą. Paskui g į kuomet bus rėti.
Turbut nė cijos, karščio ir prastą dantų
tai skaitosi nuo užrašymo dienos,
tė.
Si
šventė
yra
didžiausia
WWl
To
stojaus
katejinto
virtiį h imeta vėžys. Kafj*)S, navi
ne nuo Naujų Metų. Norint permai paskirti kandidatai, partijos su partijomis vės kovą už pir
. <^m
;: J
ra
baisesnės
ir
svarbiausia
viso
pasaulio
hinkais paskirti bolševikai
nyti adresą visada reikia prisiųs menybę.- Prezidento rinkimai įvyks lapkričio pradžioje.
:;JĮS
ligos kaip vė kai, guzai ir apgamos kaikada
krikščionijai> nes mintum pa
ti ir Benas adresas. Pinigai geriau
kfinififtttstai.
Keti
gydytojai
^L
i^S[
Dalis republikoftą darbuojasi kafldidattt pastatyti, šian
siai siųsti išperkant krasoje 0 oxMm. ^M
^B
žys.
Vėžiu pavii-sta į vėžį. Sarkomatinii*
saulio
išganytojd
užgimjjnaa
^V
tokios
pat
rūšies.
Kaipo
toki
m -'
I'^w
preso "Moaey Ordei" arba įdedant dieninį Prezidentą Coolidge, kurs' užėnl$ mirusio prezidento
sergantis ne vėžys taikiausia įsimeta puŠios
šventes
su
nekantfUmpl
iilIH
jie
Ir
nepaiso
s
e
r
g
a
n
t
arba
pinigus i registruotą laisVą
S N; ^^SH
Hardihgo vietą. T o l a u s kitos partijos dalys teiriaujasi apie
tik kad sopu samžrams. Kardnomatinis vėlaukia
&\M\
ir
maži,
SeM
i*
pabludUsiC
feaitttrų,
kurie
karDRAUGAS PUb. CO.
kitus kandidatus. Pirmutinis prabilo Galitormjos federalis
lius
kenčia,! žfs daugiausia prasideda apie
jauni. Krikščionys jos laukia,
tu visi. turi gyventi. ,
bet ir kamuo- j 4(5 metų amžiaus. Moterim*
2334 South Oakley Avenue senatorius Hiram Jofrnson. Jis andai paskelbė 8*Vo kandida
Atėjus žiemai, m ta sala kad nuėjus į bažfryftą fr gfft
tūrą. Ir aiškiai pažymėjo, kad jis bus Prezidento Coolidgo
jasi,
diena slankiausia įsimeta vėžys y^Chicago, Illinois.
Visokis; susisiekimas pertrau žiomis iriesmeiemk
»r. Al*. *l, KACKVS, nuo
kandidatūros oponentas.
dienos čiun, a> } krūtis. Vyraiils dau*
Tel Roosevclt 7t9l
kiamas, irtės negalimas. Dauge- nus Išganytoją ii* per tai užsi- Tel, Cicer*. 737
1411
8 * SS-th Are,
mato neišven giausia prasideda ( gerklėje ar
Tuo btidu senatorius Johnson jau padaflė politines kam 113 bi'nelaimingą neatlaiko pelnijus Jo palaimos. Kiti gi
C1C«T6, U I .
pilve,
MUSSOLINI APIE FAŠIZ panijos prac&ią. If kampaniją veda ne juokais. Pirmiausia baifdlį k e n::t ė j a ir keli£un1| į laukia feaiėdiį dėl to, Ica4 Sa- giamos mirties šmėklą.
Ispradžiį vėiys atrodo taip:
'j •"
lėdos tai yra 'dovaną IVentė. ^Amerikos Nacijonalė Komi
jis skelbia kovą politiniaias "bosams'V Suko, kad haeiona- kapus.
MĄ.
,
mažas, kietas neskaudūis, pa
lkrife partijos sUvaiiavime kandidatą ttlri skirti ne ti« "boAr ne iemis "rojus", 1*61- Maži laukia dovaną nuo savo sija apie vėžį skelbia, kad be
tevelia, krikštą — tėvą, nuo veik penki nuošimčiai mirš- lengva augantis gūželis. 'Tas
sai' % bet £atys žmonas' balsuotojai.
ševistiM
Ne visi yra vienodos nuo
i
tetų ir dėdžių. Suaugusieji tanŽią sulaukus 30 mėtą, mir gūželis nėra pilnai apskritas,
Kas
tie
politiniai
"boSai"!
Tai
t!M*Bf
tari*
tfcatsir
monės apie Italijos fašizmą.
UETTTOAI PO LENKŲ
laukia dovanų nuo savo gimi šta nuo vėžio. DaUg žmonių lyg įsišaknėjęs, gerai įaugęs į
k\mą
zmonią
ntrro
paskiria
partijos
sitvMteVknatl
saU
tin
tVieni fašizmą giria, kiti gi
LETENA.
nių, (iraugų ir pažįstamų. Lie galima butą išgelbėti, jei pra kunrj dalį. Epiteiiominės' rū
kamus
idelegatus
ir
jiems
liepia
balsuoti
už
Ją
nurodomą
peikia. Jį peikia i r jo nepa
tuviai AmerikieŽiait neužmirši dėtą ankstyvą gydymąsi. Pra šies vėžys prasideda lyg bal
v
kandidatą.
kenčia ypač socialistai. Nes
Gauta žinią apie lenką
kitę kad if nuo j p laUkiti ka- džioje ligos, vėžį galinta pa ta, pakili plėtmelė, kuri ple
fašizhias nusuko socialistams
Senatorius Johnson, taigi, tvatina, kad tą jfojitinį "boslz- bus Punsko ir Smalėną apy
fįdihiVt doVaAlj Jtrsį glmiftes gydyti, j e i Vėžys gerai įsiėda, čiasi. Vėliau vėžys jau prade
H
ragus. JTuos ragus, kuriais jie mą reikia sutriuškinti. Patys žniionės ttlri parinkti, delega linkėj. Čia gyventojai — gry
įsfeneta^TtA^f AŠIS, tuomet da skaudėti, iš jo kraujas pa
IV druutai IietUvoi^
mėgino visą pasaulio žmoniją tus partijos suvažiavįniah. *fie delegatai suvažiavinie turi tu niausi lietuviai, ir lenkai varo
jau pervėlu, tašyk jaU nėra lengva sunkti es, baisiai dvok
i%%
Airierikoje
^yveuuauia
smarkią
lenkinimo
politiką.
išbadyti, jei kas nenorėjo jų rėti laisvę, uz kokius kandidatus balsuoti.
ti. Pdtam staiga ligonis pra
vilties.
tUVitė
daug
geresnes
ekonothi
Šeivą
dvarus
išdaiihtas
atgesekti ir tikėti ją plepalams.
Be senatoriaus Jobnsoito> suprantama, rasis dar ir daudeda liešėti, netekti svorio,
Amerikoje
lietuvių
tarpe,
hes
gyvehimo
sąlygas
^t^^
berttiems
iš
Lenkijos
^ilunibs
Kad socialistai fašizmą pei giaus norinčią būti kandidatais. It* tie tfampoj ateity £tšipabąla, oda pasidaro lyg pelepartizanams. Ją vietiniai fey- Ihes tUtimte Lietuvoje. Mes' f&V vėžiu liga nėra retenybei Bč
kia ir smerkia, tai tuo pačiu lieps.
ilgus aifiiittš skuMofite po gyje dviejų metų, iš atsilan hais a p t r a u k t a . T a š y k j a u
\-entojai
baisiai
nekenčia
už
įrodoma, jog fašizmas nėra
Demokratą partijoje tuotarpu vieši tyla. Yra kalbą apie
pervėlu, jokie daktarai jo gy
kiusių
mano
ofisan
ligonių,
j#tešu
priespaudrs
pagaliaus
vagiliavimą
ir
kitus'
ją
darbus.
blogas daiktas. Nes socialistai tariamus kandidatus'. Bet nei, vienas iš ją viešai neatsiliepia.
vasties išgelbėti negali.
vienuolika
turėjo
vėžį.
Kuogi
didysis
ir
pragaištingas
Ea
Iš vietinią mažažemių žemes
visuomet peikfa ir smarkia Nei vienas viešai nesiskelbia norįs būti kandidatu.
Užtai jei žmogus i^astebi
gavo tik Viekas (Zdanevičius rOpos karas' mumis visai par met ligoniui pasakai: ^iMri
kas yra gera. Ir tai daro tik
Demokratą tarpe itera didelio triukšmo del kelėtos prie Vincas). Mokyklose mokinama bloškė ir nustūmė visus į A-ežį, kuogresčiausia eik ant, kad atsirado kur koks pokiedėlto, kad nėra soeialištiška.
;
operacijos
jei
nenori
mirti',
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t
.s gūželis, ar nepaprasta pie
ekonominį
skurdą,
iš
kurio
žasčių.
Pirmiausia,
šalies
administracija
nėra
ją
rankose.
Nė
t!k
lehkiškai.
Smaleną
lietu
Tečiaus paklausykime ka
tai kaikurie susirupUia ir nia, lai tuoj eina prie gero daapie fašizmą kalba peatsai fa ra tokio žmogaug, kurs' tUfėtą pirmenybę but kandidatu. An viai bu\t)( sT^ėtrrę" įsisteigti mes dar nespėjome atsikelti.
Jąs gyvendami Amerikoje to stroprai gydosi, bet tūli tai ktaro. Jei jaučia kati kas nešizmo įkūrėjas, italą f>remie- tra, demokratą partijoje yfa didesnė vienybė. Jie dirba pa mokyklą, Ttėt lenkai hereido.
tylomis. Jiems rtt&fa pampinti tokį kandidatą, kurs tikrai Mokytojaiija ir keletas Sttlen. visko nematėte, jųs nuolat tu sau nusišypso, netiki, *są *dak gero viduriuose, tuoj privalo '•
ras Mussolini.
rėjote duonos kąsnį ir doleri taras turbūt manę tik gązdi- ieškoti medikais pagelbos. O
''Fašizmo politika nėra re galėtą nustelbti priešingos partijos oponentą ir laimėti rin kejuslų lietuvią, kurie tarp
ni\ Du iš tokią mano ligonių yclant ne<luoti priežasties Vėkimus. Taigi, jie turi žygiuoti labai atsargiai.
gyventoja neratfda Jokio past kišeftiuje. Todėl jums nebus
akcinė", pažymi itussolini
Tuotarpu republiko'nai savo rankose laiko administraci tikėjimo. Valdininką ptf^tis, sunku atsiąsti keletą dolerių nuėjo prie šarlatanų, 'ir šian- žiui įsimesti, tai tegul įsitėmy'-Kad taip yra> tai geriausia
Kalėdą dovanų savo giminėms die Jau po žalia velėna am- ja sekančias gyvenimui tai
gali liudyti, jog fašizmas Ita ją, tad jie ir drąsesni. Jie eina pirmyn perdaug pasitikėdami }pač mokytojų labui baisi
sykles:
:
ar draugams gyvenantiem? žinai ilsis.
lijoje nepanaikino 8 valandą savo spėkomis. Perdidis pasitikėjimas savimi ne visuomet Jiems nė ka jniečiai Uepavydl
1) Nevalgyti daug pipirų,
rųšių,.
patologijos
duoda geistiną rezultatą.
Už viso mėnesio algą jie ga Lietuvoje.
darbo dienoje.
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muštardos
ir 'maenių prismo>- .
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''Fašizmas nėra prieš
fas±
kis ar perlaida pasiektų Lie sia pasitaiko tai KARCINO ką .
vištą.
Jie
vis
«malonesiie
aki
darbininką sU darbdaviais da
Premieras Mussolini atsiai- KAIP BOLŠEVIKAI KAN
2) Nevalgyti karŽtų valgių.
mi pradeda ŽiUrčti į Lietuvos tuvą prieš 23 gruodžio. Lietu MA, ĖPlfĖLlOM,V ir SAferomoms sutartims. Nepriešin- ko spręsti, ar fašizmo politi
KINA PRIEŠUS.
Htu£. Ūkininkai moktt dide-'voje dabartiniu laiku nestoka ICOMA.
3) Negerti snapso, nei stip
gas nei darbininką streikams. kos ir administracijos meto
liausius mokesniuSi fie to dar visokių reikmeną, už pinigu? j įJuo ko įsimeta vėžys f ge rios imberinės ' sodės «
Tečiaus streiką skaito išimtiRusijos
bolševiką
valdžia
das galinta pritaikinti ir įgy
jie kankinami
begalinėmis galima gauti visko kas tik pa niau buvo manyta, kad vėžys
4) Nekramtyti ^įaudo, šipu
nąja ir paskutini darbininku
savo
politinius
priešus
žvėriš
vendinti kitose šalyse. Sako,
"daninoimV\ Kai kurie lietu šaulyje yra. Todėl kitokių do pereina nuo tėvų (beredita- lėlio, nagų ar ko kito.
i
priemone. Tuotarpu socialistai
kai kankina. Carą laikais to
viai pradeda jau nusiielsti it vanų siųsti nepatartina, siųs; ry),bet tai netiesa. Kurie mė
streikus skaito paprasta siste tas priklauso nuo tautą rei nebūta.
5) Prižiūrėti^ kad danty3
/
gsta
valgyti
daug
muštardos,
leidžia
vaikus
lenkų
mokyklo
kitę
tik
pinigus.
Beto,
pinigai
kalo ir ją temperamento.
ma.
•• •'.
Už 300 kilometrą nuo A r - j ^ a ^ko
negu pipįrų, gerti snapso, tai "tan būtų gerame stovyje.
| u j s i a M^{
koVo į r> ( ] a u ^ crreičiau ateina
4
T\ŠaUs
Italijai
fašizmas
bti'Kilus darbininką eU darb
C) Nekrapštyti nosies.
cTiangel^ko Baltose jurose yra' jai prieš Lenką valdžių. Iš pre-, kitoki siuntiniai. kiausia
gauna
Vėžį
pilve
ar
daviais nesusipratimams įsi vo reikalingas. Jis Valstybei sala. Toje saloje randasi seno
7) Nedirbti prie suodžių,
gerklėjė.faipgi
statistika
pa
kių,
gabenamą
iš
Lenkijos,
tik,
Ifnšs.
maišo vyresnioji fašizmo ta ir tautai atnešė laimės. Kad vės rusą stačiatikią vienuoly
bodo, kąd tie kurie sriuobia naftos, dervos ir ėdančių kemanufaktūra
yra
jpigoka.
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ryba. Jei ši abiejų pusią ne Mussolini parodė daug prak nas. Bolševiką valdžia tą vie
kartins valgius' tankiai mirs- mikalą.
ką
druska
JUbdfe,
nešvari
ir
Mokftmė
mes
nu%isk$sti
&
i
gali sutaikinti, į tą reikalą tiškos išminties, nieks neabe nuolyną pavertė kalėjimu ir
8) Jei ttrri ^įemoiilioidus',
daug brangesnė už baltą ŠVa- rtai \H& mUnls t i i šio tai to • ta bifo ^ 6. Airiai gauna vėįsimaišo pati valdžia. 'Tai pa joja, kaikuriois vienok klau ten siunčia savo politinius
rią druską, kttfi gaunama iš tnikšla. Bet nepamirsteimer žį gomuryje nuo motiuių pyp- reikia pasigydyti.
skutinė instancija. Abi pusi ta simais reiktą pasiginčyti, nes priešus.
9) Įsitėmyti gerai, kad bile.
šioš pUs'ėš konfmbahdos ke- pasigirti rt tuolni ko rriUnis kių ir nuo kramtimo "tabako.
ri pasiduoti valdžios išspren ne visa kas taip gražiai žo
Tas vienuolynas neperdidt^ liti. Miesteliuose kttinos kyla' netrūksta — tautinio apsilei-jfiarbfiflihkai dirbant ptie der- sužeidimas yščiaUs gali būti
dimui. ,<
,
džiais skamba gyvenime esti. Jame gali gyventi apie 70
kaš valatida,
(Sltak).
dinid,
tgač
įfeSalrga>šIem8
^ m^ ketosinb, sUorižią, ceram- priežastimi vėžio.
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\aujasi teisybe, tai tą aiškiai
Provincijoje visos apskričio vald. įstai
ryt k ją 1 — 120 bus kiekv. girininkijoje palukafi^i Hyp6tekt)B bankan galima bus užįrodo daugybės geležinkeliu
varžytinėm ūkininkams. Visai varžytinių pa statyt žemė it nantus, 'perkįnt šėmę ir. na gos tilps' vienuose namuose vienoje raštinė
naikint negalima, nes nėra užtektinai tinka mus statant mieste. Užtai biudžetas. 1924 je, kur* bus įVairąs skyriai, stalai. Visus pri
čių pal mosavimas, kad suma
mą žmonią kitokiai miško ūkiai vesti, o be siekia 21 mil. litą; Naujų metalinių pinigu žiuręs at&krities viršininkas. Jis bus draug*
žirnis vyriausybės' išlaidas. Bus palengvinu medžią gavimas.
Apskričio tarybos pirminihkas, skiriamas
Seniau medžią gaudavo iŽ Valdžios tik ; Ją bus didelės suktybės ir valstybei ttuosto- nukals uz 2 mU. litų.
Daugiausia paliuosuoti tie ge
liai.
*
'
. Mūsų ūkio efešpiortas taipoįl jpadidėjo Centralinės vaUlzids if prfezidefito tvirtinaležinkėliečiai, kurie ir bė dar- karo padegėliai, dabar gi dūoš iisferns pade
gėliams, naujakuriams, išsiskifeclusieins [
Galutinam mišką sutvarkymui reikia sulyginant šti i9'ŽŽ ni. Sėmeną imt 178 * * # , , maSi
bo ant geležinkelių gali pra vienasėdžius. Jie visi gaus be v&ržytinią to^
Pramonė ir prekyba irgi plėtojas, bet
laiko. <Mima tikfctfe, kad min. Krupavičiui linij te fiuos., $šMW, ii2 ftUbš., javų 24 nuoš.,
gyventi, kurie turėjo pašali kiomis kainomis. Taksos kaina su išmokėji pasiliekant Žemės Ūkio ministerijos valdy kinušinią 13 kuoš^ gyvfdiį 9 nuoš. •
tuotarpu didesnioji Vailokaičių šaldykla bai
'|
nius užsiėmimus ir įvairidfe rą- mu per 5 metus. Karo padegėliai gaus už pu toju, miškai Ir abelnai mušą žemės ūkis bus
' Įvežto turto iš svetur už. ?3,5lV,ft00 L giama statyt Aleksote; pjaus ir šaldys kas
sę ir net už ketvirtą dalį kainos Seniau gau pagalios* tinkamai sutvarkyta. .
išvežta už 63 mil. L, bet išvefta biasiną, tffc dien: §00 iuguočių, 400 kiaulįų, 2,000 žąsų.
šiės biznius."
davo
60
Idetmetrų,
dabar
gaus
90
kietm.,
ku
šą reikaiiiigų daiktų, .^rąsą rvelta 1,CW0 Va- Jie eksportuos viską į Angliją, gyvuliai pa
' 4 Parlamentarizmas yra val rie tegavo 60, galės dar 30 kictmV Pagauti. Mušą finansai.
gonį. Mokėšniai nud/2ėrnės nutarta fleime brangs* ją auginimas ftpimokėš. Buv4 Srnld%
dai o* foram, kiut buvo.būtinai Reikia tik ir čia sąžiningą žmOnią rinkt f
to dabar Vailokaičių fabrikas pradeda dirbSeimo Atstovas d-ras Steponavičius pra> imt po 9 litus nuo hektaro pirmos'
reikalinga praeitą šimtmetį. valsčiaus komisijas, kurie dUoda Undymus neša įdomias žinias apie mušą finansus (pi i:-^ It rųš., 2,5 I. — t t t rąš.vi*5§ r - IV rąf; ti Bekjp niasinas. Tie patys Vailokaičiai per
Tafornia atliko savo pasiuii- apie tai, kam medžiai tikrai reikalingi, (kiti nigus), pramonę, prekybą.
Užtat Uuo Naujį Me*tiį bus panaikintos stoi- | Ūkio Banką stato cukraus fabriką. Jau apLietuva, pasirodo besant gati turtinga k08> licreikės naują mokesnių niokėt savival-, šoįihta to na. cukrinių funkulią ties Vilkatinylm ir šiaude kaip$ tokia gaudavę 5 kart, kiti per 5 rnetuk' neišgaudavc). j \įL,
šalis, ką pripažįsta ir anglai. Lietuva dabar dybėms. Valsčių savivaldybės ^aU.š' lt) AUOš. ti«kiu, Jie siunčiama Vokietijon yienam fabri
mažai . | « i ^ i n g a . Jos Vietą
tįmct^ĮUota įsakymas, kad mišką urė turi kariuonienės daug daugiau negii buvo žemes mokesnią, apskrities 50' AttoS. Praky ką**, Iš ten gi už kelėtos mėhesių gausim 10
šiandie- Užima spauda įianprie rusų Lietuvoj. Motos turi: Anglija 300 bos ir Pramonės įstaigos^ tūtesy IKjrfrltt įiatfen- vagoną savojo cukraus. Paskui bus pastų
die laikiniuose galima rasti dijos ^aruoltą ir turėtą karo padegėliams mi
ško. Valsčiai turi iki N. Mfctų pmneštK kam dol., Prancūzija 200 dol, Lietuva, 29 litus tus, kas 3 į^nesiai mokėt nuo lipy^Hrlos Ir tyti cukrO fabrikai Lietuvoje.
gilios išminties pastabą ir §>a- ir kiek reikia medžių, girininkai turi pri ant žmogaus. Beto Lietuva/ turi aukso va gale metą nu© pelno li.uoš-. •
Taip tatai krikščionių demokratų valdo
niokinaftčiatf kritikoą. l a i da žiurę^ kad but kam reikia suteikta.
liutą.;
Akeizės iž monopolio degtinei pardavi ma Lietuva aiškiai IF dideliais žingsniais
Kaip yra sumanius Lietuva savo ukį nėti fikinlasi gaut Š6 fiiii. litų. IJabar spirito žengk pirinyn, jos Ūkis eina geryn. Jam pa
ug svarbiali, negu parlamento,
BledAUomenč #tUS mailių gftaip: Iš valatstovą sausos kalbos. Šian šfeiaus turi iSBlimti liudyntą, kad jis -ištiės'ą keti 1924 metais? Žemės' Ūkiui gerini, 2 ele- 'pirkta 6lart(M}ojfe, hes ten įaula ^>0 16 *Cehtų deda labai daug krikščionią SUol-^įtiižUota^
die spauda Veda šalies poli- biednas. su tuo faštu eina pas ginhThką ir vatoriu stato, 167 grūdą valomus punktus už 1, tuo tarpu musH£ m%varninkai reikAlan- kapitalas, yp. Ūkio bahke ir prekybos it pra
taiso, keliolika piferiiaiį Ir Rmį apdirbimo ' jk 40 ©tfotų už 1. Muitai nuodugniai ffertvar^ monės (M. Yčo banke). Litą a t v a r t o j e yta
gauna kurui, trobelei.
t iki}.
Servitutai. Čia daug painia IrfcsV ypfeč piihktų. VaškuOsė steigia, gabena sėklas, vei kyti: be muito įVė^ama ūkio mašiflbs, trą^ 56 su puse 'milionų.
v
'^Kai-kuriė faŠižn 6 prtnei- Žemaitijoje, todėl kol kas ibuS |>alikta pb slinius gyvulius, viso až 7 mil. litą. Naujų šos, kiti dalykai apdėdanit nuo 5 nuoš. vertės
Taigi- vi?si sonialistą škteižtui, kad krikš^
jmi, kaip tai drąsa, pasišvem senovei. Žmonės galės naudotis kaip naudo geMkelių nutarta tiesti 300 kilometrą pof Že- iki 464 nuoš.. (iikerai). ŽyniMUs mokesnis bus čionys veda Lietuvą prapultrn neturi jokio
tiinas valstybės, idėjai, teisy- jos iki 1911 metą ganyklomis, kol bus sut ..fiiaitiįi (Telšius) ir iš Kauno. į rvlaįpėdą ir sumažintas beVėik trečdaliu. Bus. sumažintVi pamato. Lietuva dar greičiaus taisytus, kad i
visą eilę siaurųjų gelžkelią; Šventosios UOs- vaMiUinkai. I>4bar ją Hetbv*^ ffa * , * 0 , atstatymo darbo netrukdytų socialistai su
liė, tėvynės meile yia prinei- varkyta.
varžytinfs. Seniau į varžytinės leisda tui 1 mil. 1. Bėto skiriama 6 Mih Htą ūkio ją bus sumažinta'4d n t e fr ifefTks apie* 1S,- bolšė\i^ais ir ją pakalikais valstiečiais liafpai, kuriuos reikia propaguo
dinirikais'.
vo stot tik savo valsčiaus girininkijoje da banko ir Hypotekos fbahko, kurie skolins":
ti ytetą*. Nes tai vis tikrojo bar galima stot i visas varžytines* Visur. pirmas triobonm statyt, mažinoin, tr^SOms pir m(H užtai bus parknMti socialistai iv bus gė
riau apniokaint* bernaus valaitokain^ buvo
{h. VifeayHė).
patriotizmo žytflėVY
ktf
skolins
nuo
b'
—
o
mą^ą
ant
nedidelių
I
Biržes ir skersįnėlės nutarta smulkesnes da
••^a*
mokama 48 mxL litą, d a b w j * * » 30 mil;

POLITINĖS KAMPANIJOS PRADŽIA.

SVEIKATA - BRANGUS

"DRAUGAS'*

TURTAS.

' i

m

I

i

• * —

LIETUVOS MIŠKAI IR ŪKIS,

i.

•

"i •

f

Penktadienis Lapkr. 23, 1923
i

i."

. 'i, ; v ; . g

«.. i

« tu.

—

P

« A 6

B A V
* I » I I

i

'

r —

tai, kad 1886 metais mieste ADV, J. I. BAGDŽIUNAS. daugiaus, neg* ima karklų
, Cohimbia, O., suorganizuota
savininkai.
. Tai neteisybė
Darbo
(šiandieniniė Amerikos
taip aiški, kaip diena.
Federacija. Federacijos prePakeltas klausimas, delko
!€«€€«€€€€€€€€«C6««€€«€«€€€€JI j zidentii
išrinktas
Samuel
taip yra f
DARBININKŲ ORGANIZA- nietais. Tai batu dirbėjai j Gompers, kurs ir šiandie yra
Federalė anglių komisija at
ios
CIJOS S. VALSTYBĖSE. Philadelphijoj v susiorganiza- * organizacijos prezidenfn.
sako, kad už tai federalės val
vo. Ankščiaus čia niekur ne
džios negalima kaltinti. Kad
BUTO opozicija.
Amerikos Darbo Federaci būta jokįų unijų.
anglių pirkliai brangiai; ima
Pradžioje Amerikos Parbo
ja metinį suvažiavimą šįmet
1864 metais tame pačiame Federacija skaitė apie 350,000
už anglis, tai ne valdžios dar
turėjo pirmomis spalių nįėn. mieste gavo pradžią darbinin
bas pirklius patvarkyti. įTuo
narių. Tai daugiausia buvo
dienomis mieste Portland, 0- kų organizacija vardu Darbo
turi rūpintis vietiniai vals
lokalės amatninkų sąjungos.
regon. Suvažiavime dalyva gyčiai. Ši organizacija buvo
čiai su kooperatyvų draugijų,
Darbo Federacijai bpozicivo vyrai ir moterys. Buvo skaitlinga. Pradžioje ji bu- \jįfa stovėjo Darbo Vyčiai,
municipalių kuro sandėlių padelegatų iš kiekvienos valsty vo slapta sąjunga. Nes darb k įe skaitė daugiaus narių,
gelba.
Sako, patys žmonės
ur
bės ir kiekvieno miesto.
turi rūpintis kuro papdginidaviai nepakentė jokios dar- Kiek palaukus tarp abiejų orDarbo Federacija skaito bininkų unijos.
mu.
Paskui te- ganizacijų kilo kova, kuri tę
;
I
XI
virš trijų miliomj narių. Nors Čiaus organizacija iškelta aik sėsi keletą metų. Pagaliaus"
Kuomet tokios padėties ne
narių skaičiumi ji turėtu but štėn.
Amerikos J)arbo Federacija
galima atmainyti, supranta
didesnė, tečiaus ir tie keli miDarbo Vyeių organizacija laimėjo. 1890 metais Darbtf
ma, pačiai visuomenei reikia
lionai liudija, kad Darbo Fe daugiausia rūpinosi papras Vyčių organizacija suiro.
veikti.
deracija yra Čia vienatinė tųjų darbininkų likimu. 18861
Antai Nebraskos guberna
šiandie galinga darbininkų m e t a i s ji skaitjė apie 700 tuksr^craojof
vmayoa.
torius Bryan superka milioAmerikos
Darbo
Federaci
organizacija. Su ja turi skai- tančių naryj.
jos vyriausioji valdyba yra
Adv. J. Bagdžiimas birž. nus tonų visokios rūšies ang
tytis kaip politikai, taip didv\Vaslringtone.
Turi
didelį mėn., š. m., baigė De Paul lių ir iš municipalių sandėlių
Federacijos pradžia.
sis kapitalas. Ši organizaci
nuosavą butą, kuriame yra Universiteto Teisių Kolegiją, parduoda žmonėms neimant
1880 metais kaikurios Dar
ja visų gyventojų sluogsnių
Dėlto, šian
gaudamas teisių bakalauro jokio uždarbio.
reikalingi biurai.
pripažįstama kaipo stipriau bo Vyčių grupės (kuopos) ne
Valdybą sudaro: preziden- laipsnį. Liepos mėn. š. m., pa die toj valstybėj anglys toli
sia organizacija darbo tvirto pasitenkino organizaiijos vir
pigesnės kaip kitur ir žmovė. Tokios kitos, organizacijos šininkų taktika ir savo dele tas, 8 vice-prezidentai, sekre- sėkmingai išlaikė valstybinius
niės patenkinti.
čia nėra.
gatus pasiuntė į kitą darbi- torius ir iždininkas. Šie vi- kvotimus. Kugs. mėn., ValsArgi panašiai negalėtų eininku suvažiavimą, j vykusį si viršininkai kas metai ren-Įtybės Karaktierio ir TinkaOrganizacijų pradžia.
kami Federacijos metiniuose mumo Komitetas, adv. J. Ba- gties ir kitų valstybių guber
Terre Haute, Ind.
Amerikos Darbo Federaci
gdžiuną įskaiUė į advokatų natoriai, miestų majorai? Val
Vėliaus tais pačiais metais suvažiavimuose.
ja turi kas metai suvažiavi
Aukščiausią valdžią sudaro profesijos narius. Spal. mėn., stybių legislaturos ir miestų
tie patys ir kiti delegatai su
mus.
Tų suvažiavimų svar
valdybos tuo būdu galėt,ų pa
važiavo Pittsburgan ir suor prezidentas ir pildomoji (vy- Illinois Valstybės Aukščiaubesniuosius atliekamus dar
ganizavo "Federation of Or- kdomoji) taryba. Šios tary- šias Teismas, Springfielde, lengvinti žmonėms.
bus retkarčiais paduoda kas
ganized Trades and Labor bos priedermės sekti leidžia- priėmė priesaiką ir davė leidieninė spauda. Bet retai
APŠVIETA IR DEMOKRA
Union of the United States mus įstatymus, kurie paliečia dimą advokato praktikai.
pasitaiko matyti laikraščiuo
Adv, Bagdžiunas yra senas
pasidarbuoti
and Canada." Tame suva darbininkus,
TIJA.
se tos organizacijos pradžią,
patyręs
biznierius
ir
finansisžiavime dalyvavo: 107 delega naujų darbo reikalams palan
jos praeitį ir istoriją. Darbo
tai, reprezentuoją šios šalies kių įstatymų pagaminimu, tas. ,
Demokratija ant kiekvieno
Federacijos pradžia gi labai
Atidarė savo ofisą vidurir tautines amatninkų sąjun darbuotis organizacijos pra
piliečio užkrauna didelę atsa
įdomi. Praeitis betgi dar jgas; 42 delegatu lokalių są plėtimu, naujų unijų organi miestyje, Room 1538 Tribūne
domesnė. Nes ji turėjo pe
Building, 7 S. Dearborn St., komybę. Teikia ji žmogui
junga; ir 3 delegatai iš Dar zavimu ir tt.
reiti daugelį įvairių sunkeny
Teritorialė Amerikos Dar Telef. Randolph 3261. Taip daug gera. Bet už tai nuo žmo
bo Vvčių.
bių.
bo Federacijos jurisdikcija gi vietinį ofisą pn. 2151 W. gaus labai daug ir reikalauja.
Pagaliaus dažnesni suva- apima visas Suv. Valstybes 22 Streeet, prie Leavitt gat Visųpirma demokratinė val
Pirmoji Suv. Valstybėse udžios forriia kiekvieną žmogų
nija buvo suorganizuota 1792 žiavimai ir agitacijos atliko su posesijomis ir Kanadą.
vės, Telef. Canal 1667.
Linkime naujam- ><advokatui stato tokion pozicijon, kad pri
Amerikos Darbo Federaci*
«
verčia įrodyti savo tikrą ver
jos svarbiausias politinis pa geriausios kloties.
tę.
grindas — neleisti organizuo
/Suv. Valstybių Valdžios for
tis jokiai atskiriai darbininkų
ANGLIŲ BRANGUMO
mos žinovas, lordas Bryce,
Norėdami pasiųsti pinigų į Lietuvą saviesiems, siųskite partijai vesti politinę kovą
KLAUSIMAS.
kituomet pasakęs:
per dienraštį "DRAUGĄ" kuris pigiausiai siunčia ir geriau išimtinai vienais darbininkų
4
'Nei viena kiįa -valdžios
siai patarnauja.
interesais.
Kituomet
Penrisylvanijos forma neteikia tiek daug į"Draugas" siunčia į Lietuvą pinigus nevien Litais, bet
Federacija ikiSiol
remia gubernatorius Pinehot sutai
vairių teisių žmonėms, kaip
ir Doleriais.
demokratų arba repubbkomj kė kietųjų anglių kasyklų sa
demokratija. Bet nei valdžios
Jei norite patys pasiųsti, tai "Draugas" išrašo čekį-draf- partijos statomus kandidatus,
vininkas su streikuojančiais forma
nereikalauja
tiek
tą kurį Tamistos įdėję į laišką pasiųsite saviesiems, o jie jei tie yra palanKųs organ
darbininkais.
Darbininkams daug nuo žmonių priedermių,
nuėję į Bankos skyrių gali atsimainyti be jokio vargo ir be
pripažinta 10 nuošimčių dau kaip demokratija.
zuotam darbui.
atitraukimo.
giaus užmokesnio. Patirta,
Kitos organizacijos.
Jei kam labai greitai reikalingi pinigai, "Draugas"
Suv. Valstybių kūrėjai, makad tas užmokesnio padidini
Be Amerikos Darbo Fede
pasiunčia pinigus tejegrajoa kur į penkes ar keturias dienas
mas padaugins anglių produ tyt, tai gerai suprato ir nu
racijos yra dar šios nemažos
išmoka.
kcijų, 60 centų už tonų. Ka manu, kad šios didelės respu
Taipgi "Draugas" siunčia pinigus ir perlaidomis. No ir žymios S, Valstybėse dar syklų savininkai atsisakė pa blikos patvarumas ir progre
bininkų orgaynizacijos: "Big
rėdami platesnių informacijų kreipkitės:
dengti tuos nuostolius. Tuo sas tegali remtis tik pačių pi
Four Railroad Brotherhood"
"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS
met gubernatorius, kurs ats- liečių išmintimi ir dora.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois (Geležink. Darbininkų Broli
Pirm to, negu Suv. Valsty
tovavo visuomenę,
padavė
jos) ; "Amalgamated Clothsugestijų tokių: Iš tų 60 cen bių Konstitucija paskelbta pa
ing Wdrkers of Arflerica"
•
tų 10 cent;ų turi pasimti ant grindiniu įstatymų, Kongre
(Rubsiuvių Sąjunga) ir "The
savęs kasyklų bendrovės. Gi sas kuoaiškiausiai pareiškė,
Industrial Workers of the
50 centų turi but numušta jog religija, apšvieta ir dora
World" (Pasaulio Pramonės
nuo anglių pervežimo trauki būtinai reikalingos, kad užtik
Darbininkai)).
niais ir nuo anglių pirkliauto- rinus čia gerą valdžią ir pi
Iš šių svarbiausios skaitosi
liečiams . gyvenimą. ,Ypač gy
jų imamo pelno.
dvi pirmutini. Nes pastaroji
ventojams reikalingos mo
Gubernatorius
tas
savo
su
pastaraisiais
metais žemai
kyklose taip kad švietimas
gestijas
įdavė
Prez.
Coolidge,
Ką tik esame gavę iš Vokietijos gražių maldaknygių.
nupuolė. Ją nupuldė įsimai
praplįstų po plačiausias mi
gi
pastarasis
—
anglių
gamy
šę jon radikalai. Kiek ši or
nias! Švietimas būtinai reika"Balsas Balandėlio" minkštais apdarais $2.50
ganizacija šiandie turi narių, bos federalei komisijai.
Hngas ne vien atskiriems as
Pečiaus
gubernatoriaus
su
nėra žinoma.
kietais apdarais 1.50
menims, bet visai tautai. Nes
gestijos
ndėjo
niekais.
Nuo
Tuotarpu , ^geležinkeliečių
bę apšvietimo liei viena tauta
"Aukso Altorius" gražiais kauliniais apd.
minėta
organizacija skaito to laiko anglims kainą padidi negali išsilaikyti kaipo valsty
Mišių maldos su paveiks
virš 450,000 nari#. Rubsiuvių no ne-vien kasyklų bendrovės, bė.
*
bet
taipat
ir
anglių
pirkliai.
—>• apie 175,000.
Taigi, tame ir gludo tas tik
lais
«pl.oU
Kaipgi nesinaudoti tokia pro
ras motyvas, kad šalį reikia
91
ga!
Jei
čia
kartais
kokiosMinkštais' skuros apda
NELEIDŽIA ARDYT
aprūpinti geromis mokyklo
\
nors gaihybos darbininkams
rais
$2.25
mis kurios netik šviestų bet
padidinama užmokesnis, tai
Kaikurie
laisvamaniai
ban
99
ir auklėtų sąžiningus pilie7
>>
paprastai apdarais 75c.
tuojaus
pakeliama
kaina
ir
tų
do įvest moterystės suardočius, reikia mokyklų tikybinių
i
darbininkų
gaminamiems
pro
99
>>
mybę ir Italijoje. Bet vieti
minkštais apdarais $1.75
— konfesinių, mes jos' to tikslo
nė valdžia griežtai tai draud duktams. Už kiekvienų dar siekia.
galtinis labai gražiais kaulo apdarais .. $3.50
žia. Taigi ir nekatalikai su bininkų žygį, už kiekvienų jų
Kolonijų laikais čionai ne
Aniolas Sargas rausvos skuros apd. .*. $2.00
pranta, jog moterystė turi streikų ir laimėjimų visuomet
daug buvo mokyklų. Ir į tas
but nesuardoma, nes tik to- turi atsakyti visuomenė, pro
mokyklas buvo siunčiami ir
kios moterystės sudaro tikrų duktų vartotojai.
ir nesugriaunamą pamatą šei-| šiandie kietosios anglys be- jose mokinami tik tie jaunuo
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois.
mynoms, tautoms ir valsty- galo brangios. Vartotojai kai- liai, kurie buvo reikalingi pa
bėms.
kur turi mokėti tris* kartus skui įvairioms valdiškoms vie'•• ė' • • • • • • '
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Ne Pagal Kainos
Spręskit Gerumą
Ą R Tamsta esi vienas iš tų ru^•kytojų, kurie mano, kad negu
Hma gauti gerų. Turkiškų Oigaretų
prieinama kaina.?
Jeigu taip. tai pabandyk HilLMAK
cigaretus, nes jie yra padaryti iš"
čysto 100% Turkiško Tabako ii
parduodami prieinama kaina.
20 Helmarų kaštuoja truputi dau
giau, negu 20 paprastų Cigarctų, ir
su kožnu Helmaru Jus gaunate ke
lete, sykių daugiaus malonumo.
HELMAR cigaretai yra supakuoti
kietose skrynutėse, kas apsaugoja
juos nuo susilauiymo ir sumankymo. Paprasti Cigaretai yra supa
kuoti į pundelius.
ATSIMIUK SKRYNUT? IR

Dirbėjai auffftčtausjos ruiies Kfictc TurkiAkŲ ir
E*yptL3ky Clgaretų.

Litai i r

IŠ VOKIETIJOS

MALDAKNYGES

BOXESO/
lOcrlO
T T

toms" užimti. Kitiems vaikams
mokyklos nebuvo prieinamos.
Bet kuomet įkurta Suv. Vals
tybės, tuojaus pasirūpinta, idant visi vaikai būtinai jas
lankytų.
fTie visi,, kurie šiandie kėsi
nasi griauti privatines" moky
klas, aiškiai prisipažįsta, kad
jie'priešingi demokratijai. Noįtėdami griauti tas mokyklas,
jie mėgina pasiknisti po s\os
respublikos pamatais. Tai šikšnosparniaij kurie- bdjo ne vien
saulės, bet ir visokios kitos
šviesos.
^

NEPAPRASTAS JAUTIS.
Pietinėg Amerikoj, Argen
tinos mieste Buenos Aires,
buvo tautinė galvijų paroda.
Parinktiniausis jautis parduo
tas už 16,000 dolerių.
AR ŽINAI KAD
Susivienijimas Lietuvių Ame
rikoj yra didelė Lietuvių or
ganizacija turinti apie 15,000
nariu f Ar žinai kad Helnvir
Turkiški cigaretai duoda tau
daugiau vertės už savo pini
gus negu perkant paprastuo
sius cigarelir- užtat kai jie
turi savije 100% grynai Tur
kiško tabako(ADinO

•

DRAUGAS PUB. CO.

•

irs

•rs".

•""V^ZV
| Kiekvienas gral gaut dykai 26 kavalku Sidabro Beta
1 f I V Z k t Padaryta iš tikro RogeTs Sidabro, susidedantis is 6
• ^ * » m * " * « p e i l i u , 6 vMelčių, 6 dideliu ir '« mažu Sauksiu, 1 Saulf
fttukaš del cukraus ir' 1 peilis sviestui.

Tai yra toki proga, kokios niekados nebesulauksi gauti dykai &J gražu
Sidabro Setą. Kiekviena moteris, duktė ar vyras gali M*a tai gauti, be
Jokio cento. Visa, ko mes reikalaujame, susipa-žindink su mušu Prabingties ir Dovaau prekėmis, nurodytomis mūsų kataloge, savo drau
gus; ta kiekvienas ga".l padaryti, nes prityrimo visai nereikia.
Mes turime tūkstančius tokiu Sidabro Setu, kuriuos toorjme dykai
atkruoti. Buk pirmutinis save mieste ir gauk viona. Mes jau išdallnoI me tūkstančius tokiu dailiu
Sidabro
I Setu. Mes. norime viena, ir jumis duoti.
HOME 8UPP&Y OO
Negaišuok. Išpildyk čia pridėta kuponą Dept. f M ĮSI Duane M
KEW YORK, K. T .
ir tuojaus prisįusk ji mumis.
Atsiųskite man viena SS4ab•o Setas dykai
HOME SUPPLY CO.
Vardas
Dept. 7M
| 181 Dosine Street iLdi
N E W YORK:, IT. Y.
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BLAIVYBES

Oi A SUSTOK-PAGALVOK

dengi rt&mi svarbesnių ft#>
kalų, būtent kai-kurių kuopų
atgaivinia** ir naajų įkyri
i
• »»
« .
mas, šiuo klausimu i*rin£ta
"Bteii;*tes C«rpo«" r e * * t .
bet tii tai, kad natai ttval-'**et*i kalbėtojų, fcafe t*r|
BLAIVYMAR
j giau."
GydrtojiB alaakė: * * * * * * ** <»tre valdybe,
GĖRIMAS.
""Taip dstto aal&i tev**gei, W ***** * • • * « * * * . » •
Nepersenai teko matyti ^d degtrtfes f&reį kuri toro **** tl§ieBaacijo* *iairba. Nu- j
"Ganytojuje" (Kauno) strai- vidurius aagfcifce i* atėmė **rt^****•*» n***- fcrafcel*
psnelį, kuriame autorius išdė- n o r a valgyti.**
j tat įvllifiil knloBijone. įur
što, kad pilna blaivybe, tai Hga e į £ gydytoji gritiri- *•" #*•*<•** *eni*e įitmifua*
nesą pagirtinas daiktas, arba mų b u t u giliea prrVefižioti. * * j ^
^_*
%
negalima dabar Lietuvoje į- giam sykiai lai bua-^ma tų
T>iliitaiiigeenieai prakalba
vykinti. Mažiausiai kaip jis kelių. Abelnui fiaadieii kur, wehmii **q»o pronHas centro
(autorius) aprokuoja, imtų a- j^g didesnė' did^um* gjrdyto-j 1 *** V t t d * ?*fthti|3fi**> l i t i j
pie 150 metų įvykinti. Kur ^ y r a t o 8 MO mon*i, jogei! J18?1 b u v o i 4 6 *? 8 S e i m e i r **"
kas esą greičiau but galima į- alkoholis ar po daug latemas, i h a r " * **k**fc9$« • " • # • **"
ANDERSONO PASAKOS
LIETUVOS ATGIJIMO
LIETUVOS KARIUOMENĖ
KATALIKŲ TIKYBA
vesti taip vadinama blaivybę „ p,, biskį kenkia Staigaus Htf** «sirWi*». Štai jo
Šį knyga didelė 175 pusi. Joje yra 234 piisl. Formatas
1
3
ISTORIJA
rarasyta
&vn*
T*
sucio
ikatai. Tik skirtams ta- *" **"- " * • • • P«*i«cįBo«
su saiku, bei saikinis gėrimas, sveikatai
Graliai iSleista. Joje telpa
didelis. Telpa apie 40 labai
Knyga
didelio
formato,
215
Mes, Amerikos lietuviai jau me^ ^ ^ ^ thujg geriant žmo-' nonose negali būti kitokios
Parašė Kun. J. Totoraitis.
smulkus aprašymas kaip farpuslapių.
Joje
išdėstyta
apie
įdomių
pasakų,
kaip
va.
pergyvenom saikinį gėrimą. g^B greičiam pajunta *reika-' *$&* blaivybės
plėtimui,
mavosi Lietuvos kariuomenė
k
Keta,
Trejybę,
ftaeauiio
pra
feioje knygelėje aprašyta lt
Pradžioįe buvo taip vadina- tai pavojų; o po biskį m taip **P rengiant disknsijas "air jos pirmieji žygiai. Bete jo "Penkių ĄrnĄ ittorija»>
tikrais faktais paremia kaip
mas saikinis gėrimas. Bet g r e įt. Vanda© puldamas di- I*e svarbiausias mūsų laikų džią, ką saka mokslas ir 6v. je randami $2 paveikslai ka"Biaurusis ančiukas".
gaila, kad tą saiką labai greit <Įeliu Smarkam* ir po daug k^iBimus," nes garsinant Raitas apie pasaulio pradžią, . . . . , .
lietuvių tauta rusų persekio
"Dangaus lapelis".
Į
Apie
isaegų
ir
angelas.
'
peržengdavo tuoj pamalė vi- j _ g r e į t foobę išmala.' Vie- j bkivybę, daug atsirastų* kad
Kaina su apdar. pa- # 0 CH
• *
"Mergaitė atsistojusi ant jama atgįja. Kaip nešamoi
mit
ti tai
hllU
si, kad labai maža dalelė u&-"Xiok jei jit ir pa biskį pultų * v** ^
*& *o, kad' Labai naudiHga knyga cr ti auksuota vietele
**
duonos". ir užrubežio knygos, leidžiami
laikydavo saiką gėrime. Ne - po laša, per ilgą teką i r - ^ v y * * * ****** i™** skam kintiems ir netikintiems.
Tik .,
. \ 4 . k . . . . JO CH
ba
pragaro
balsu.''
Centro
"Laimė ir medžio šakoj gali laikraščiai, kaip buvo moltopalyginamai didesnė dalis ne- gį duobę ir kiečiausiame akKaina
.
,
apdar.
vief
]
Jfl
valdyba, ruošdama prakalbas,
būti".
va "tų blaivininkų" tiek pri- meny padarys.
, , i a
Kaina mink. apd. vie- M ^ Q
1
]ma skaityti, rašyti. Kaip Muitoje
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sigerdavo, kad vos paeit gale-1 Kad gėrimo kenksmu^mną' P* "^ prisilailtya šito anma1
toje » . . * , . . . . . . . . i
"Karalaitė ant žirnio ',
l
raviovas Korikas smaugia lie
davo. Ot tai ir blaivininkai, geriau pastebėtame eikim *¥*»•
'
T*
DMJ Tik
ir kitos kitokios.
?•
Blaivytes
(Teorijoje, tas gerai skamba, p r įe faktų. Vi
tuvius.
Amen___.
Kaina vieloje
bet praktikoje, beveik negali- kos Akademijos t^omford, bnUaimo klaušflnaa
^^"iKaiaa ba apdar. vie
Kaina vietoje
J5CI
Press, Coneord, N. H.) ma-į 8 t a s V****1 * » redaktorSii
ma įv}kinti.
Kaina pop. ap. vietoje #1 Cf|
toje
Tiesa nuo labai senų laikų"gazine už ragsejo meii. šių kun. Pranui jnškaifim. ^ " ;
.- * r
Tik
••«..
1 14
0T
žmonių buvo manyta, kad po m e tų randame Br. Bug. Ly-Į * * P * * " * * &™ aįiel™^ ••• Tik
$1 flfl
biškį svaigalų gerti nieko ne- man ilgą straipsnį kariame «ento» vaMybea akeJWą , _ ^ ; _ ,
kenkia, ir dar esą sveika. Try- skaitlinėmk padaoda aSkoho-j^nknrsą geresniems blaivy- ^ ^ ^ R «VVnotY8
KAUNO ALBUMAS
HUCKLEBERRY FINNAS
KATEDROS DAINIUS
bė
liktame amžiuje arba apie 700 i i o kenksraingumą, prieš įve-i s straipsniams premijos y- . . j g ^ y " ™ Zįt j L ^
Jame vien tik paveikslai ir
Verto Jonas Kmitas
Lietuvino Safira
metų atgal Arnoldas Vflono- dimą prolnlricije* ir pa įvedi- tT» skiriamos *5, <10 ir $15. * ~ — ***- »
—J*
Šiuomi gili pasinaudoti ypa Knygelė turi 61 puslapių. Šioje knygelėje 63 pusi. G ra Knyga didelio formato. Tu-]{jų gana platus paaiškinimai.
vietis ar juokais ar ištikrųjų rao.
Ji laibai įdomi. Nei aprašo
pavadino degtinę net ugyvasIš vieno šimto tūkstančių tingai norj užsidirbti moks- žmogaus kilmę. Kaip žmogus ži išvaizda. Turinys įdomus. ri 284 pusi. Labai įdomi apy Kas nori Amerikoje būda
1
ties vandeniu.,> Per ilgus lai- žmonių, kurie yra apsiiiraudę, 1^T*M*
Kalba graži. Skaitymas labai saka; turinys įvairiausias. mas pamatyti dabartines Lie
skiriaei
nuo
gyvuolių.
Kaip
kus žmonės tam tikėjo. Oy- Metropolitan Iife Insarance Kadangi visiškai išsibaigė, atairado balti, juodi, raudoni patraukiantis. Kas mėgsta Lietuviams reikia džiaugtis tuvos įsostiaės žymiausias įs
dy tpjai irgi liepdavo ligo Co. sekanti proporcija miri ženkleliai ir yra keletos kuo- fir geltoni žmones. Kaip atsi širdį judinantį skaitymą, tei tąja knyga ir visiems ją įsi- taigas ir įdomybes, tesiperkaAJbumą.
niams gerti kaipo vaistą. Ir mų iš alkoholio priežasties: pų reikalavimai naujų ženkle rado žmonės Amerikoje ir tt. ma šią knygelę.
^^ j gyti.
šiandien turime pripažinti | 1912—5.3
vietoje
1M7-4.9 lių, tai nutarta, kad kuopos fcaina vieloje
Kaina vietoje
TCIi
JQJJ Kainą vi
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faktą, kad gydytojai išthioda «1913—5.2
• m&—1.8 sužinotų kiek viso joms žea-|
^
i r A Usv'
receptus svaigalams nusipirk 1914-4.7
l » * - f ; 4 kielių reikia, tai tiek centras Tik
TIK
„. r l
TikS
K
4 cr *"*
R[)p
Dubi
ti. Išduodama kaipo vaistai 1915-41
1929- f ir užsakys, kad neaikvoti per
"per modum medicinc."
1916-51
1921^ .9 daug pinigų; dažnai ateiti
dm,
ž
y
^
9*W&*
«
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JAUNOJI LIETUVA
J TRUMPA APOLOGETIKA
Ar svaigalai yra vaistai? Toliau* jis sako, jogei >U&*
BRAI2INŽLIAI
leliŲ
ir
Parašė Kun. F. Bučys M. I. C.
Ar po biskį gėrimas ištikro Amerikos dideliuose mieatao-| » kurių niekas neperka
Parašė Skruzdė
e l
OT
Poema.
**** ***°* ^ » ^" fiį knyga vist) būrelio mo- Sį knygelė gražiai išleista. J
gioje knygoje yra 220 passuteikia sveikatą? Šiandie jau se ( i \ w York ir CMoago pri- is**"*
teli
Parašė
J.
Maironis
* centro i ^ e i «•» tuo pa* kytojų sutaisyta. Jos turinys Joje telpa H įvairių iįį gyve
lapių. Didumas vidutinis. Joje
mažai terasime gydytojų, ku-j skaitanij), nuo alkoliolio 1916
taip Įvairus, kad neaprašysi. nimo pasakėlių, monologų. Jų Ką apie šią knygą pasaky- aiškiausiai įrodyta atsiradi
rie tvirtintų, kad svaigalai y- metais mirė žmonių 1,7»9, o . * * ™* <«»^za€ijai ;
2inau tik, kad tokias pasaky- kiti nepaprastai juokingi, ki-j tit Parašė ją Maironis, tai ir mas tikrojo tikėjimo ir aetikra vaistas.
Svaigalus jau 1920 metais, minė vos tik 276.1 J*«n«mecių organuavimo
tapo ^Įdirbtos e*ar- tės, kokios šioje knygoje tel- tos graudingos; visos naudin gana. Žinome, kas Maironis ir rųjų tikėjimų. Parodo proti
nūnai dažniau vadina "mir Aišku, kaip yra alkoholis bklaosimu
eraėl
<***?***- Patarta, pa mėgsta jauni ir seni, vai- gos. Kas nori žmonių draugi kokios puikios jo eilės. Ši pri nius tikėjimo pamatas. Tai
ties vandeniu."
Nes ypač žmogaus gyvybei Irtttomin- k a d
«tengM|- ted i r tržaugę. Vlilb fS toWos joje ką linksmo papasakoti, guli prie gražiausiųjų jo dar didžiai svarbi knyga eikit)kiekviena
šiais laikais, mažne kasdien gas. O nuo marvyfcės nevie si organizuoti
vaikų skyrius ] ^^akeles.
bų. Imk ir skaityk.
tiems, ir netikintiems.
teįsigija Hą knygelę
laikraščiuose matome, tai vie nas nemirė. Todėl ar neve>U0B
ta visiems ar daug ar po Ui- '** J
Robotą. Taik» mo- Kaina vietoje
Kaina vietoje
ftfML
Kaina vietoje
4RD Kaina vietoje
nur žmogus nuo svaigalų mi
i ***** * ^ ^ J **»
rė, tai kitur pavojingai su kį - su saiku gėriaatienMi pa- ^ ^
11
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galvoti
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stoti
prie
Blaivy\
P*
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f "unciamm |
Tik
Jf|P
Tik
••• sirgo ir tt. Dabar daugeliui
oentr
«' & *** ****&*$* **••
pradeda akis atsiverti, įog bes. Tarpe blaivo ir girtuok-!
..':
lio
nėra
vidurinio
kelio.
Ė
e
b»ikuopos
ižde.
B
ittų
iO*
svaigalai yra tikrai mirties
LIETUVIŲ KALTOS
STATISTINĖS ŽINIOS
MISIONIERIAUS UŽRAŠAI
sa, gal tas, kurs po biskut} KIn»li.?iinWĮ kas metas jie
^ t S t O V A i RALYS
vandeniu.
3
Apie Liet. ligi karui 1914 m. \
GRAMATIKA
geria
teologiškai
imant
a
f
i
s
i
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* "HamoSU afcu įSvažiavi-f
Alkoholis yra todėl nuodai.
m arba pMuinksifinimo *a-j ', * m * t * i » *mmm*
\ Versta BroMu Marijiam.
Iš šios knygos galima suži
girtuoklis,
nes
dar
gal
paeit,
Kuodus po biskį imdamas tie
P. Kriaušaičio ir Rvgitta*
karėl
/ _ SaVo
noti apie Lietuvą daug įdo
Šioje
knygoje
telpa
rgra
bet
savo
kūnui,
sveikatai
J>lė-'
i
w»irinldiaus
Pusrapitj
144.
Ona
didelio
Jono.
%
sa ant syk nenusižudysi, bet
i e Uik
tski ai
mių
dalykų,
kurių
iki
šiolei
da
** * f " » ****• forttato. Labai grt» kalba, žiausių atsitikimų iš įvairia
per ilgą laiką ir po biskį im dį didele daro. Blaivybe gi l
f nežino ta, tai yra, kiek Lie Tai naujai sutaisyta gra
damas sveikatai daug užkenk yra viena 3 tų keturių pkma- d«a«i » * dalyvaujant DVaa- ^ ^ t a intėtestogas. Aprasy- žmonių gyvenimo. Aprašyta
tuvos žemės, gyventojų* koki matika. Norintiems geriau
si. Būdavo, ir dar esti, ku tytinių dorybių. Kaipo krik- 0 8 «" keUen* vyredau•**>•.&&,'|y*i. Vateteliiilj tiesiog) atsivertimai į tikėjfcną. Prade-j
jie, apie Lietuvos turtus, pra mokėti lietuvių kalba, teikia
ŠSionis
privalome
augti
dbryP
ižriaktų
asmenų.
ąW-|8nWiintt.
Kas
Ka
knyga
skai|us
ją
įskaityti
nėra
noro
pa
rie po biskį geria, nes esą ge
v
naudotis šia knyga.
bėse
Tad
augkhse.
|
^ ^ ^ jaunameciai privalo^ ^, Us ją giria,
leisti iš rankų neperskaičius. monę, pfrekybą ir k.
riau valgį viduriai perdirba.
W flfl Kaina vietoje
*fert>«*. ***** k a s d a n^neaia; P ^ Kaina vietoje
i f l f i Kaina graliai aptaisy- # 1 C(1 Kaina vietoje
Bet tai klaida. Prof. Bungė
^
- ansinnkimus jie sumoka po
TWlli |tos
• • • •
priparodė, kad ir yio biskį
X XJ\
• « • •
Tik
• • • •
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• . . . , . . • . . . .
svaigalų geriant, alaus ar vy
SUS-MO PROTOKOLAS. b«vo minėta, jie ruošia * » *
no, trukdo valgių virškinimui.
:,* \
į. ^<į.
.
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Cento
valdybos
susirinki
Jis "tvirtina,'' kad alkoholis
LIETUVOS ŪKIS
APEIGOS R. K. BAŽNYČIOS
JONO BILIŪNO RAITAI
Kadangi nariai, įstodaaii 5
2EKAITĖS RASTAI
viduriuose valgių virškinimą mas įvyko 3 dieną spal., kui*.
Parašė Al. Rimka,
orgardzaoija, a^ieka tai la-J
Apeakymėiiai
Parašė Gerutis
Knyga 143 puslapią. Joje
kaikuriam laikui, o kartais ir J. J. Jakaičio namuose, Wo&- 1
: | U pakrikusįaiyytai nutarta f&m
$&&.
5Pus4apių telpa daug aprašymų, vadi Norint arčiau apsipažinti su
visai sustabdo. Todėl, sako, cester, Mas^.
Lietuvos žemės reikalais, pra Šį knyga visiems katali
Susirinkime
dalyvavo
cenf**fT*^Fą*e
^Sfiiįa^JĮpri^;
«|Į:'
^jo)"«agprĄ
^
l
»
-«1M^
i^atgirtuokliai nenori valgyti,] Į
namų "paveikslais", apysakų
lakžtas
vartu paskaityti ši knyga. kams naudinga ir reikalinga,
aprašymą
B
fvVeinrao.
ro
pirmininkas,
kun.
Dr.
j
.
^
^
P
n
«
^
rauge ja, bloguoja, vemia, žyir eiJiu. Tai žymua literatinis
i r 6U
Naudos iš to skaitymo, bus kad suprastų visas apeigai^
Tinka
labai
j
Navickas,
abidvi
vr^pirm"
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V&m*
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«
»
m
vatauja... Užtat, nuoiat var
darbas.
vartojamos bažnyčioje.
asmuo
|
daug.
ninkės
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^
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W
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W
tojant alkoholinius gėrimus,
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Kaina vietoje
Kaina vietojo
JI (1(1 Kaina vietoje
. . . . . . .
lengva gauti pilvo ir žarnų Stožkienė, iždininke'.; p.fc, Š t I ^1?**%-' .- •. . ^ ^ ^ H _ _
h
slogos, kurios sunku gydyti." dabrim, protokolu *»&*
,5V.'-'?*Mgl]
t ***į;
Tik
Tik . . . .
^P1"*** t r ^ o s a t * . ^
Tą patį tvirtina ir profeso kas p. Juosas SvirSkaslir vfe- ^°^
] na* iždo globėjų - ta. J. J. * ? * » » » sun^ęruoti.
rius Strumpel.
^
j ^ u o m i susmakimas ir.pa-j
Gydytojas Seling, kartą Jakaias.
lankydamas ligonį paklausi
jįo. Ar jS#i, kaa; Uv6h Iii
•paeina įs'girtuoklystesT
įpnfe, atsaW; "Ta liga UMfej
-jiispaadė ne is girtuoklystes,
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T antru-;
V &iems prizams gkiHa virš Tfai mat, koks gyvenimas, kaip
Žinia iš Lietuvos apie A.
$300 Vertes pitilg&Š ir rMk Jaunime Dtevas lino kur rt
Smetonos, prof. A. Voldemaro
tais'. Pamatysime kaip tas kaip lėi&žm laik$, o nesitei
ir ka& Tumo likimų sukėU
1SŠEN1RBTEN.
viskas baigsis.
ki* ifatov^feupadoriu jauni
ehicagitčių tarpo didelę sen
Reporteris.
mu,
kur
felkas
ytk
Sfonau'dotas
N<o taip kaip norėtųsi.
K
VYTIS' SPAUSDINAMAS Loyola Gyni, Sheridan Rd. ir sacijų. Bridgeporto "politikai
dorai it linksmai .
Daug pasitikėjimo esame
Liyola Ave. Bilietai l į i f e j . i - * į * # t t * i M pranašauja LfcSpąstai.
Viena
Ė
Juokin
Krikštynos.
,
,f
įdėję į chorą, bet vis juo apgiausių komedijų ->farsų, dar Jš žmonių, arti stovinčia ja 2 Sol. porai. Galima ^irk A M ^fcWlincij4 .
Lapkr. 11 d. įvyko krikšty siviliama. Chorą, labiausiai ė
tik 1-mtt kart ilatnfe frriieste prie "Vyties", gauname pa lis "Draugo" ofise ai*j« pas Nepulkite dvasioj! Pažai*
tta n sutikimai
nos vietos darbuotom Kaz. i r t
*
- Kai-kuri* geri Jau Adventas č& pat, po ke- tyje, bUs atvaidinta, Ned., la-j tirti, kad "Vyti*" No. 13 jau Si. Šalčių, 3347 Auburn Ave. 8*«M revoliucija nėpavojtte
M
Joanos Pažėrų sūnelio. Podė- choristai apleidžia jį. O S<K MIĮ daėmi valgysime ir ka pfcričio (NtfV.) 25 tų d, BSto, spausdinamas ir greit bus iš
ga
S.
S.
'
niau,
kiek
jaunimo
jame
bulakutą",
(Thafiks^iving
tlay)
mis bnvo gprai žittdmi Pov.
bus labai marga it įdomi pro- siuntinėtus. Priežastis ilgo neMisiūnas ir Br. Mockaičiutė. ta! Bet dar nenustojamą vil o dar žiemos nematyt. Ką, kų| gramą, kurh| g i l d y s f viėtop iSejLtao ta, kad. organizacijų
Dailininkas Ižas Ylekis,
v
ties.
Darbui.
ale ruduo tai jau Sįmefc pui-, Vyfeiai.
Slėnia neužbaigti išmokėjimai
apsigyvenęs Clceto, kur dau
kus/Bet mirtis pracfcjb portnDalyvaus soliste r - žvttf# nlttrį^l^ ir kai kuriu kuopų
Darbais dabar nesiskundžia Barzdyla tikras nabagas.
{Telefonas Ganai 6395
giaū
tyro
oro
ir
įkv<Ypihio,
"ne
Vot, štai jau trumpino laike de fc. MisitiHaito. Šokiai {^šis atsilikimas su mokesniais.
ma. Iš kak-kurių darbų negrus
Barzdyla visai namuko. Jo ^
^ . ^ ^ ^
fc^
u dulkėtoj ir dumuoLc.j Clii
iki vėlumui. IČadangi tai pUsvaro lauk ir į jų vietas priima
Vygante vcrteh, subjusti, į ^
^
^ . į ^ , f ,,„,
^ į ^ ^ K^eaSMHiĄ
politinis* kliubas užraukė jam koletų sielų.
kutrms'
pasilinksminimas kad katalikų spautfa eitų dibaltus. Juodukai likę be darstatyfefhs if- senį namų
piniginę makšnelę. Dar jis tik
prieš
Adventų,
tad
ateikite
vi
bo, kraustosi iš šio miesto. Jau į d k i f c ę s { b l u s o l o g i j a l a i k o s L j
Y
v.
bų. Lipdo savo labdario ii
Gandras belėkdamas pro
taisytojas.
H
*^
£319 West Ž4-th Street
tVestviile, apsilankė pas p. Aš si; iškalnd užtikrinu, kad ten dyn, o ne mažyn.
buvo begalo jų privisę M Jau net (jo barados gaiia,
Dv..>.teliaus
kun.
I<5no
A'baviA
tmicago, fil.
Aš.
•
įribis ir apdovanojo gražiu fu- busiu ir
Juoz. Luina.
i«ua atyaiadą.
1
k
_—1±
Už metų kitų Ižas Ylekis n m • •»
noro.
Juodukai užpublė Mfeluvaitė.
Rižtik'as K. fožela, kurs
\
! »«»»»«».«i«« .»»•••• •• •••••
nesenai paguldė J. Bancevieių, n ;jšiasi grįsti l.->,uivor\ ir *.eii Tl^!. tiafayntc 4223
Ar ne juokai? Tūla lietuvai
Nesenai viena lietuvaitė va
iššaukė pavydo ristikų tarpe. darbuotis" tautos menuu
tė, nežinant tėvams nei pažįskare ėjo gatve su savo bro
. - ^ —
timiems'j pereitų liepus mėn. II Moterų fi^-gos Gonn. apskr. Jau atsiliepė keturi ristikai,
•D
liukais ir du juodukai nusitvė
Iv.
Kaipo Uciavys, lietuviam* visakurie
nor
atimti
iš
K.
Požėlos
Neskaitlinga
ši
lietuvių
ko-*
$ė<
į
ten
"čiutabUsine
s u kok u
dds pataMSaujM IcaopcHausla
rė jų. Jie įsakė jos broliukams
darbuotės.
*L YU6K4
^
garbės vaijiikų. Jų tarpe sic:
nešinti s, o mergaitę (apie 20 mmįa, bet ir toki būdama dir- ! ) u k } u „ į ^ „ w t o „
S22S
Wcst
sS-th Strtvt
Moterie Siijungos Corni. Ap Juozas Geštautas <— 205 sva BULGARIŠKA ARBATA
ba,
kruta
kad
kų
nors
cfcl
tau^
.
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y
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e
r
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metų) norėjo nusitempti jų į
(Pirmiau* vadinama Blood Tca)
skričio suvažiavimas įvyko
tėti
labo
padarius.
Surengta
,
^
į
^y
rų, K. Andrulis — 185 sv., A. Gerkite karšta prieS eittiant yulti.
)vh t ė v
{ 0Ė
m m myo
pabalį. Bet ji įsikibo į tvorų
NORINT PANAIKINTI ŠALTI.
lapkričio
11
d.
Manehester,
f
• ! • m « y • * • • • .*, .^ ^ * T
"* *
Ačas — 200 sv. ir K. Norkus
Pamosuoti vidu^a
ir pradėjo rėkti. O jos broliu prakalbų, koncertų bei šiaip tėvais, sakė už poros mėn. jau
įiAMl
StAtVTOjFAI
rt6rb
TbSLtti
Mes statome ir skolintunė pinigus ant
- IJulparian liėrb Ar
*
>
buniral«w«, b«Iny«lq. krautuvių ir ftatkai išsigandę ieškoti pagelbos pasilinksminimo vakarų. Da turi's užtektinai kapSlufo sta Conn. ttelegaiių nuo 7 kuoi>ų ^_ 9 90 sv
syta iš
nami) T!MO»« dal>«e Cook Pavieto. Mes
d a l v V a V O Ž6.
S***1** ž o l e l i W. Jis išvalo vt~
iluhitr statome namą «i*5,co« vcrtta*
d
u
r
i
U
8
l
r
s
t
i
r
i
n
Lukaut Požėla! Per dailgi
* u P a kraują ir palaido
pas pažįstamus lietuvius kiek bar jau ir vėl laukiame vaka lai, ir tt. Pastarasis buvo
i i U i T i k Au«t«rlnm S t S l - ^ l S. HW»ted ralvėa. Taipgi parduodame Auk»l^Usivaži^Vim^ atidarė p-16
sveikata.
Wlus Dot>dMf» • « • yra m a r ū s iaveatetoliau gyvenančius. Mergaitės ro.
pa v y-duol i ų susidarei.
"truck driver". Sugedus troParduodama Visuose Vaf^tjrtBjčlofto.
nM^ital. AtiHSaak »DBACOAS
t*.B )
Klzbieta Karaičaitė su malda.
*3S4 8. Ookler Ava.
rbioaso, I U . A
arba
pačtų,
1
didelė
dėžė
$1.25
airba
8ubatoj, laphrieic 24 d. Ig.kui ateina prie "pačios'' pra
rėkimų išgirdo tenpat gyvenų
3 dėžes $3.16 arba 6 dezės už $5.L5.
Sesijų vedėja išrinkta p-lė M.
Adresuokite H. H. Von Sciilick, Pre- t\ m ii n
—
mt*
žmonės. Jie išėjo lauk pažiū Vaičiulio svet., prie Lake ir šyt pinigų, idant gaHėtų jį suBlažauskaitė iš Now Britaih. «TAGEANT OF YOUTH". sidentas Mfarvel ProducLs C^ofnbany,
rėti kas dedasi, o negrai tai 2o-čios gatvių įvyks Maskinis taisyt. Tada jo "jaunavede"
39
Marvfel
Duilding
I'it'sburgft.
&ALĖ»? PLAUKIMAI 1
Ponna.
,
(Avgr.)
pastebėję, pabėgo. Lietuvaitė Balius, rengiamas sv. Jonu sako: — Juk tu iki šioliai ttt- Svarbiausi nutarimai
Kūrinys, kurs rodo, kaip
LIBTUVĄ.
^••p"
išliko sveika, tik nemažai nu Krikštytojo dr-jos. Prie šio j rėjai sUsitaupyt užtektinai pi- Suvažiavimas,
apsvarstę^ jaunimas gal but išvestas iš
_ u s speciališki plau
sigandus.
kiniai ^alfedų laikeJ
baliaus dr-,įa rengias jau kc-'nigų ant namo o dabar neturi atrado reikalinga 1) kad su-kolio.
LEVlATHAN
i«n u
pTiuks Gruoaf«> 1
kuopų . !XĮI didis kutinys, kurį vai
Dažnai girdėt apie negrų uŽ lintas mėnuo. Žmones sU ne- n o į dviejų rublių. Tokiu būdu organizuoti K » Ja
NAUJA
w
diena. PRESIDEJCT
] ockvlu
m
pradėjo
bartis.
Čion
įėjo
moU-1
*
vSM
Kun.
Aaibopuolimus ant baltų žmonių. kantrumu jo laukia, mat bus
dins daugybė asmenų, surink-j2
ARTHUR Gruodžio
5 dieną. -GEORGE
tas
:
P°« ™<l*i° " * galfidanias t ų i š 17 k a t a i i k ų i irok y k I ų . g
Labiausia ,tai negrai tarp sa progos visiems rėdyti taip na ir viskas iškilo aikštėn, fi
VVAŠftrNGTOl* ga-uodžio 12 d. iš New
ka<l laimėjus pirma prizą.! jau padavė "divorce" byla. remti k o d «"*«""• įvyk.nur. (High Seliools ir College). J |
vęs pešasi, šaudosi, žudosi.
Yorko. Taipgi lr ki
Ant Bridgeporto
ti iftpmukhnal. Geras sujungimas
Bridgeport, 18 kiiopa krei
PuikisuBios nuskintos kvletkos, *
su Lietuva per Angliją arta BVeDoJyVifUR didžiausia Cliieu-l _ vestnvėnis
meną. Naudokis smagumais kelia
bankletams, pagrat>ani*<^
pėsi įrašydama j>agelbėti pai g.is orkestrą.
vimo ant S. V. Valdžios laivn: Di
^vainikai ir kitoms pramogoms.
deli kahinariut. Poroms ir familidavinėti laimėjimo tikietus.
Taipgi ažiaikome poWdor'Į, per-i
|oms
kambariai yra vien tik jiems.
Perstatymas atsieis $25,000. [furaa, plaukams tinklelius (hairj
Ruimingos
pasivaikščiojimo dėkuriij. pelnas eis jtaisimui lannets).
nys.
Patarnavimas
mandagių tar
13it^ statomas nuo 25 d. I$itnų.
Pulkus
lr
įvairus
valgiai.
Patarnavimas
mandagiausias,]
feo statomai »))ažnyciai Bridge
krj'Mo ilci 2 d*, gruodžio — kainos žemiausios.
Tel. Iloolevard 05S7
TJNITED STATES LHTBS
Cams>i suvažiavimai LT J - •
) port,
Dr. A. J. B e r t a š i u s
URBA
FL0WER
SHOP
:
( ! • SO. CTBABBDRN 8 T .
CttICaCO.
(Bertaan)
Vicnbal«ai pasižadėjo remti*
GYDYTOJAS I R CHIRURGAS
Lokaliai agentai visuose mlest
3324 Auburn Avenue
Nutarta parengti išvažiavi
S4«4 8o. Ual>tcd Btr.
Valdantieji Op«irtitoHai det
!
Gydytojas
ir
Chirurgas
Ofiso Vai.: 1-3 po piet 6-8 vak,
|
Telefonas Blvd. 2039
mą. JDarbus pavesta tam tik
ResideucIJa
UKITEO STATES SHIPIN6 8 0 A M
;4631 8 . Ashland Ave.
Sl&t So. Unioa Ave.
1707 W. 47-th St.
tai komisijai.
Tel. A m l . 5 t l S
Tel. Yda. l « t t
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
TeL Yards 0994
**

CKICAGOS ĮDOMYBĖS.

AMERIKOJE

GARY, INO.

Į

IŠ WESTVILLE, IU.
• * * -

JOHN G. MEZLAISKIS

•

f

;, GONN.

MELROSE PARK, ILL

PLUMBING

• '

•

>

'

į^» "* ^ ±

r

- -i'i r -*•

2

'

M

-

-

-

-

-

mM

M

tt

KVIETKINYČIA

i

DAKTAR
Dr. Maurice Kahn

Telefonas

Boolevard IMS

Dr.S, A, B r enza
4S4IS

So. Ashland Areno*
C h l c a g o . 111.
T a i . : t r y t o Iki 1 2 p i e t : 1 p o
p t e t l k l I p o p i e t : • : ! • r a k . lk«
!»:!• Talt.

•

'———- » r

• « • • < > — — — * < • # « » « * < • » * »SJ

DR. C. K. ČERYS
D E>ITISTAS
4454 S. Westėvn Avenue
Vai.: nuo 4 po pietų Iki 9 vak.
8ubatorais nuo 9 Ikt 9 vak.
Nedėliotais nuo 10 iki 12.
Tel. Lafavette 3415
• — - • • • ^ - * - • » - » - • ' •" H

Telefonas Beetij 74SS

Valandos :
Nuo 10 iki 12 piet.
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 iki 12 piet. J

Dr. I. M. Feinberg;
Gydo apeclalial visoklaa vyrų ir
m o t ė m lytiška* llgma.
2401 ifadiaon Street
g a n p . Weatern Ave. — Chlcago
Valandos: S—i po platų T—t vak.
—

TeL Boolevard f I t S

j'JlV

*s,

Or. P. G. Luomons
Lietuvis Dantų Gydytojas
2201 W. 2»-nd it SO. Leavkt Sts.
TeL Otonai 6222
Chlcago. UI.
VAI*.. 9 lkl 12 ryto te 1—S.tO
Nėd. pasai sutart}.

m

OtoHCRGAS

4412 So. Westcra Ave.
Tetof. Lafayette 414«
,r i •

,n

, , . • « * • • • • • » •
y
'

i• i mx*rli*Terė<

*

• • • • • »<

s*vo

ofisą

SPECIJALISTAS

m.

\

Dilo v ų, Blotcrų lr Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—J2 nuo 2—f
po pietų: n»** 7—4.30
vakare
4 Nedėliomla: 10
t.
Telefonas Dreotel 3iS0

<,

^

mm m » m

M

—i •

7043

^ . -

• • •

•'

• i

•

I

! fc-,i •

j

.

mi • i '

S. L. FABIONAS CO. į
809 1351h St., Chicago

W

nifisiJ.in. . i

. ... •

*

1111 So. 504h Ave.
Cicero, itt.

• C. Z«
LfSTTl'Vff
:

•ui *6..

I

arti 4 7 t # s Ckt#vM
Valandos: nuo 9 ryto lkl
* Ser«»domls
ano 4 Ml 9 %i *
• • • ^ » • » • mmm • Į > « Į
f*—•

I

f

. . . » , . . , . ; . . . . . .»
VmL B l » d . 1 4 0 1 .

Dr. V. A. ŠIMKUS

< f>l<

II • ! »

•i

'•:•

,

;

ISift 8Q. Baime* Street
ViJandos: Kuo • Iki t dlen*. N o o

• i • » « Į m m • » » mm mm m • » > » n » "

OR. A. L YUŠKA
im

8o. Bftlsted 8tr

tt*. Oaaal f l f *
Oftao raL: l t rrto iki l » po pia«
^
* lkl T vai * * * # # * K
rfaa. ral.: t lkl 4 p a platu

A V E I K S L A I .j

•

•

Šie paveikslai bvttiį labai tinkami Kalėdų dova^
noms, nes tai ištikrųjų gražus paveikslai. Kas nori
pirkti, iki pasiskubina, nes h'edau£ jų esame gavę.

-

•

.

Ką tik gavomfc iš Vokietijos fcbai gražių Jėaaitt ir
Marij03 paveikslų. Ant vietid išsiūta, rankomis žo
džiai: "D^viSkoji Jėzaus StuMe pasigailėk mus^ ,,
Ant kitb: "Nekalbiausioji Dievo Motina melskis ui
mus'*.

-

Tel. Bculevard 0611 ir 0774
P A D A į O M PIRKIJIO III PARDAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai rfunČ*» m pinigus ir
*
P«rani«am Laivakortes. *

••

Fo vi6nį perkant kaina $1.00
•

Už

ftbu

$1.85

•

DRAUGAS m , CO,
VįAnŠoįifmlt noo diegiančių sąnaruj
ir muskulu*
Kuo skaujihių krutinėję ;r p * * " ^ Kuomot reuiuatianas ju«ų muskulus
sutraukia į mazgą.
Nuraminimui drebančių, durančiu.
neuralgijos gnaibymų.
Nuo Bnarim'mų ir numuiimų.
Nuo dieglių ir skaugmij.
Pairlnkit Jsomi — Pravji skausmą
ialin.
Visuomet laikykite bonkų po ranka—
niekuomet negalit zinotį.kada jis
ju'm« Wig reikalingas.
«5c. Tt 7l3*. u i bonką aptiekoge.

2334 South Oak&y Avenue
Chicago, Illinois.
4

—53=

TTclef. BoUlc%-ard 0513

• NEPR0PATA1

F. AD. MCHTER & CO.

Dr. Natalii Žukauskas
'
1S.\PRAJ»ATH
., 8249 %. Ilorgan St.

ote lt^h^t%i^%TWt^^ihtK

I5i\. ». A. VĖLOMIS
Osteopnfas, Chiropratas,
Naturopatas.
'* Nesikahkiak savęs sii llgohilaj^
ot??yk naują sveikatą
>riaujauiiaifo į

IŠIMU
t.-M
joilio,
2.—be krfcnio,
S.—be Oiariiiimo,
4.—be skausmo.
S.-^-bo j akio pavojaus svet-]
katat.
p o operacijos imogul nereikia gulėti lovoje, nereikia sirgti,I
nereikta gaišti inio darbo, nekeikta kentėti sobulių; imoguw gali|
tuoj valgyti, dainuoti lr Jausties linksmai.
Patarimus tonsilu relkahrts duodu tttdyka.
žmonės yra maloniai kvlečiaifil atlatikyti mano kliniką,
kuriems pataruauju yra pilnai užganėdinti.
Gydytojas, Chirurgas ir Ob*tetrikas,
Cicero, lUinoia.]
1411 South eO-th Avenue,

.

i

104-114 5 o . 4lh S t , Brooklyn, N. Y .

TOBULIAUSIOMIS MOKS!
PRIEMONĖMIS:

mmm

r—t vak.
Kadeltomia t Iki n dieną.
j
i
ss-nafrrt
J » irtuVft 9k hhik* t,fM»**W
" t

II

,

DENTISTAS
4193 Arehcr Avenoe
Vai.: 9 iki 9 vak. kasdien. Nedė
ti oj 9 lkl 13.
TeL Lafayette *<mi

Ligonius priima kasdien
nuo 2 vai. po pi^t iki 8 vai.
vakarą Seredoniis ir Nedėliomis ofisas uždarytas. Pro^
fesionalį patarnavimą teikia
savo ofise:

p o numeri*

4729 S. Ashland Ave.

m^mr^+^Ą

Df.A,

Dr, CHARLES SEGAL
Perkėlė

**

'

*•

Ofl. P. Z. ZAUTORIS

Kelionės.

u

GYKITOtfAS

« « «• •

„

•

I k II

Jau Sugryžo iš Tolimos Dr. M. ŽILVITIS

« • • • "

Dr. A. I Rutkauskas

m

,

«

'

f

RUSAS GYDYTOJ YS I R
CHIRURGAS
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Valkų ir visų chroniškų Ilgų.

i

,

Dt, M, Strikol'isl
St*

t Dr. A. A. R 0 T H

S | Į ' » m ~m m timm

i- n f f , i

Į

r

> • • • • • ! • W * » • » » • 1»» •
i >m m'm * ^ • • • » » •

Nauja yakiyk.

4BM

Vai.: 10—11 ryto: 2—S po piet.
7—S vak. Ned. 10—12 d.
Res. 1139 Independčnrė Blvd.
Cuicago

CaJcaito. IB.

•>

'

310? S. Morgan St

Ofisas 3 3 3 5 S. Halsted St

DR. A. J. KABAUU*
Lietuvis Gydytoju
3303 South Morgan Strs#t

NYTI VI3ADOS KREJPKITJBS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

Df. M . Stopnicki

Rexld. Tel. Van Burch 02S1
Ofiso Tel. Doolevard #6tS

.

Valandos nuo 8 lkt 12 diena, nuo •
iki 8 vai. vak. NedėUomts nuo •
tfcl t tai. po pietų.

Ant sckannų 1924 metu.: - pirmininkė — M.. Blažgauskaite, viee-pirm. — Veronika
^etraitiene, rast. — Ona'^amošaitukė, ifci.
* Ludvika
CHICAGO ILLINOIS
Strumienėv
Telefonas VSrds 5038
Sekantis Suvažiavimas nu
Valandos — 8 lkl 11 ^ ryla po
pietų 5 iki 6 vak. Nedėllomi* ofitarta laikyti New Haven.
sas uždarytas.
| . 3 į u -y , t s .v* h i a|i %-m"k m i ra-T
-Suvažiavįnii uždarė kun.
—~
k i. m J
Ambotas' su malda.
Po sesijų sek* vakarienėj
kurią surengė vietinė 57 kuo
U VvuYTt»JAS
I
ir CUIRUKOAM
o » l So. Asblaad Aveaoe
pa. Vakarienė buvo labai ska
TH. tioulėvard v t N
ni. Laikė Vakarienės buvo pa
vai.: 2 lkl I lr t lkl t
sakyta prakalba ir keletą dai« * * « ! , tofi So! illbanl
A****
TH ProMpect l t t S
nelii^ sudainuota.
n u . : «*irai sėtartf
!•»•>»•»*»• » » • • •
a* i
<i>V
Kun. Ambotas savo prakal
m >--a A • » a « i . . • . » ! • * •+•** mSJ l U m • fiiįĮ
boj kuopla^iausiai išdėstė Mo
Bti. CJaaal f*7. f a k . Ganai t t l f
terų Sąjungos Veikimą. Taip
gi kalbėjo kun. Amboto pagal
bininkas ka tik atvažiavęs iŠ
Ustiltif dydjtojai Ir
Lietuvos. Jisai daugiausiai
Ohitttfgmi
I M I aosek BsJsaad Street
kalbėjo apie'Metuvs.;
'asaadas? 10 »kl U ryta: 1 lkl 41
oo pis*ų • lkl • vakar*
Pralaidę Unlisfntd vakarėli,
visi išsiskirstė nanių link.
A. V. T. reporteris.

LIETUVTS GYDYTOJAS I R
CHIRURGAS.
Už Chica ;os greičiausiai tr ar
čiausiai paniekiamas
sekančioms
kolonijoms: Indiana Harbor, East
Chlcagro, Htmmond, Gary, Harvey,
Steger, ir Joliet. Todėl visokiais
reikalais kreipkitės:
1444 WEXTWORTH AVE. CHICAGO UE1GUTS, 11J,. Tel. 494
Ketvergo takarafe* 1045a s . State
ht. Roatelaod. Tel, S49,
« - • • • • • • • ,

NORĖDAMI

... i

Dr. Makaras

m

Dr Maryą
Dovviat-Sa&s

• U i

IliK. 11 I

Chicasjo. \

9 iki 12.
4«5j South Ashland Avenue
Valan: 9 iki 12 p i e t Vak: Utar.
pėtn. 6 ^ki 8 vak.
g » . » » > » . . » » . • • • , . . . . . . • m>\M

b u d a i s b e v a i s t ų \r o p e r a c i j g n u o
jvai.rių i r u ž s i s a n ė j u s l u ; H|rV-

4204 Archer Ave. ant 9 ldog
' f^abt kampo skaraai Brifehton Te^atro.
• Vai. nuo 9—12 dieną; nuo t
•.iki 8 vai. vak.
Nedėliorofo nuo 9 Iki 13
{

" »

i

OUIROPOACTIO GYl>YTi
Be gyduolių, be
Vai. 9-U t - « P. M. tv^lftadi
1579 Hllwaokf^ Avenue
K.mp. ttol«*y Ir ITorih Avi.
Ofiso Tetef. Bmm««rlck 7«»t
• l | i ., • • » « t l S

TolekMUis
Boolevard loT«
lelojuis Boolevard

DR, M.

STAP»fiIONI8

• ^ Priėmimo valandos: Nuo 9
ryto ikiS vai. vak.
4«47 South Ualsted Street
.'tįsi!
(kampas 4t gatvės)
Pranešimas sergantiems. Turiu garbė* pranešt Tkointai. kad a i gydau
tokias ligas, kurios bhyo pavu^htos nebei«gydonAomls. Vartoju iranj},#ergančių g>aymm būdą; nesllpnįnu ligonio vaistais, nei operacijomis nevar
gino, o gytlru — NJipPRAPATIJOS būdu. Gydymas afuo badu yra sargus,
jis dar ąmagumą teikia~
i t ^elgu jka «jrt«nklai «»t .keletą gjaytojii. pa* kuHuoa pafeelbbk lr gi
DCjsusl&cLii. o sergi flrdie^ neryų, ramatu, uaraJyiiuml, i*k»tŲ. ausų n e girdėjimo, naktiniais sdfeUlaplattnais, ar kttokua Bena l t | k ^ l e t t , b a š noriai

m^fffa^MMt,

,ifinni,.ii,. t, , mii in •• i i i luf y

i n

B

MM

=

— —

=

?.

R Atr

M l ^ifr,-| u

i in

Penktadienis Lapkr. 23, 19*3'
*»i * ^
<*
»* n

aa, V'iTfrf'n.i ,. • II m
O A U , SPEISOP1ĘL.
DIKČIAI.
i- į

^M^^^t^^^^^^t

•»"V

TRŪKSTA $100,000.
MOTERIMS PRANEŠIMAS.
įne tautine ihfcrtifrii, tai ir gai= jfnui kuopos finanstj, kad atei$2,000 vertės, vilnų* parsivinkime save ir kitus. Lietu įsantį pavasarį butų i& kur im
n
T» u
™
TTT duoda del nerimu, dažytu ir
viška daina visuomet buvo ir ti pinigų kad savo tymą pa
GeorįB ?reble, The West ; n e d a £ v t ų matkai
75c.
parsiduoda
už
25c.
35c.
ir
40.
į
n
pasitenkinimu
sutikTown
State
banko
klerkai
tru
bus lietuvio ' ' p a t t e k a " , ne- rom^. Kitataučiai sportui ne
Taipgi parsiduoda marškinės
sigaili tūkstančių, mes bent ra pranešimas, jog garsusis•• ksta $100,000, kuriuos jis i?- gijos del mezginiu, kaina 250
žmrint jokių aplinkybių.
—a
jardu po 10c. r— 35c. ir. 65c. v
Šiuo tarpu choristuose žy kokia šimtine kita atsistokime Springfieldo. Vyčių Choras ai aikvojes įvairiais budais.
METINIS KONCERTAS.
CHICAGO. — Šiandie ne
Peble buvo įvardintas šiam Taipgi parsiduoda vilnonės
vyksta į Čhicagų atvaidinti
mu buvo kokio tai suslėgto u- užpakaly savo sportininkų.
skiautis. Meldžiame nepraleis
pastovus o r a s ; vakare, a r na
savaičių, ti šios progos nes tokio bargeKitos kuopos giriasi savo p. Aleksio, operetę " Į Tėvy darbe pirm keletą
po. Gal tai del to, kad ne pil
ktį pramatomas lietus; kiek
Tai liaujas
Chicagie- r e t nedatekliaus pinigų sumai no nebus". Antrašas:
S. m. lapkričio 21 .dieną na salė žmonių buvo. Bet tai žaidėjais čampionatų laimėju
Frank Salimanavičius
šilčiau.
School Hali svetainėj Lietu neturėtų daryti įtakos. Toliau, siais. Kodėl mes to siekti ne čiams nematytos ir negirdėtas didėjant, naujai apkaltintas.
504 VVest 33-rd Street
vos Vyčių Chicagos Apskričio kad išvengti kai kurių " k l a u : galime! J u k ir pas mus yra .muzi kalis veikalas,
Tarpe Parnel ir Normai Ave.
P R I E Š McADOO.
;
1-mos Lubos
choras davė metinį koncertą. Riškų" *Siposų"f } scena^ rėi pajėgtj, tik jas* surinkime, su-' Kam teko dalyvauti šių mePRANEŠIMAS.
ktų išsiųsti asmenis, sugeban- organizuokime į vieną tvirtų t ų / V y č i ų Seime Springfield,
Programoj
duota
lietuvių
MEDUS
Illinois demokratai taipat
kūną. Čion ir jaunimą patrau- IU. — te&' įsitikino, kad viena
Labd.
Sų-gos
Centro
Direk
čius
padaryti
tvarką,
o
ne
ne
kaip
Šviežus
jau rengiasi politinėn kampa- kompozitorių kurinių,
ksime
arčiau
savęs
ir
kartais
gražiųjį.
Seimo
pramogų
be
tvarką.
Menas
r—
Šventenybė,
torių
susirinkimas
įvyks
lap
$t. Šimkaus, R Sasnausko, M.
Tikrai Ga
nijon.
gali
tekt
čampionato
garbė.
:V0
minimoji
operetė.
I
r
opejo
vieta
—
šventėnyeia.
Tik
kr.
23',d.
7:30
vai.
vak.
Auš
rantuotas
Petrausko, Čiurlionies ir pa
McAdoo savo kandidatūros
Geriausias Medus koki pinigai gali
saulinių klasikų kompozito mažas dalykėlis' kartais fcal Nepamirskii tad gerbiamieji retės tarinys, i r ' muzika ir ros Vartų parap. svetainėj.
nupirkti.
į Suv. Valstybių prezidentus
pagalios, a£|otių^ gabumai —
Valdyba.
2 Penkių svaru viedrukal . . S2.20
rių, kaip Saint — Saens, Han- sugadinti visą rimtumą ir• įs- 'atsilankyti šion pramogon.
viešai dar nepaskelbė.
Bet
6 Penkių svaru viedrukai . . * $«.30
Jonukas.
viskas sužavėjo atsilankiusius.
pudį.
10 Penkių svaru viedrukai . . $10.00
(Jęl, Naskowsky, Čaikoyski.
jis kas momentas irai i reikšti
Siunčiame exprefis'u
Liet. Vyčių Chicagos Aps
Sumanytojai, gerai padarė
Choras
padainavo
"
A
n
t
tė
Shj«kite Money Order apmokėjimui
j i
tij norą.
pakviesdami
Spnngfieldiekričio choras tur gabę, prity
I Š DIEVO APVEIZDOS
A. G. GILIi
Ulinoiso demokratai * kažko velio d v a r o ' ' — St. Šimkaus, rus į vedėją, asmeny A. Si Po
228 W. Hnron St.
Chfcago. IH
čius į Chicagę. Tno būdu duo
PARAP.
•'Mažas
mūsų
brolužėlis"
—
Septintos
lubos.
dėl \Vilsono žentui nepalarv
dama Vienintelė proga čhi?u»
ciaus. Jis apie save spiečia
liaudies
daina,
"
L
ė
k
sakalė
Flatas. ant randos ir tas pa LIETUVIAI ADVOKATAI
kus. J i e sako, kad prieš Mc
gražių pajėgu. Kaip iki šiol,
L. Vyčių 4 kp. Jauname* hj, giečiamS gruodžio 2 d. š. m. tsai namas ant pardavimo.
Adoo noras kovosią. J o vie l i " — Č. Sasnausko/'Užmi- taip, be abejonės, ir ateity Vy*skyriaus
susirinkimas įvyko šv. Jurgio par. svetainėje, iž-» Namas ant dviejų pagyveni
iro
žemė"
—
Č.
Sasnausko,
mų vįor 5 kamb. Elektra^ gasas
ton statysią eia New Yorko :<
čių choras turės pirmenybę lapkr. 14 <?. Draugijon įstojo tikrųjų, pamatyti ka gali Spr ir
kiti įtaisymai. Namas tik
gubernatorių Smith, kuriam And tho glory (Messiah)" prift.š visus kitus vietoj cho- 32 nariai. Čion gerh. klebr iiigfieldiečial
ADVOKATAS
M£k.
Šiemet
pastatytas. 4010 So. Ve4*« byl<u>
v l « n m e T f U m u o s * . Kjraunl—
Handel,
"
g
ė
r
i
a
u
žirgeli"—
yra progos palikti kandidatu.
Brigbton PI. pusė bloko nuo nvo.l9 AbstrnktiiM. I'adaro pirkimo ir
nis.
kun. Ig. Albavičius
padarė
fturlionie^,
" V a i žydėk, žyArcner Ave. Savininką gali pardavim* Dokumentus ir iraUojimiiAj
GIEDRININKŲ DOMEI.
M.
pranešimą paaiškindamas apie
ma matyti tik nuo 6 vai. vak. 7 South Dearborn Street
,]ėk"
"Važiavau
dieną"
r
ROOM 1538 TRIBŪNE BLDG.
JAUNAMARTĖ BE PINIGŲ.
*'Populiarumo kontestų", gi
Teleronan Randolph S261
S t Šimkaus, " P a t e r Nostąr"
Visi,
kurie
esate
paėmę
par
NORTH SIDE
B. Stulgaitė, vice-pirm., rcVakarais: 2151 West 22 St.]
—
Čaikovskio,
"Allelhija
davinėjimui
užkandžiam*
tiT e l e f o n a s Canal 1«67
Mrs. Mabel Bryan (po vyportavo kad rengiamojo vakakietu. Ci iedrininkų Chicagos ANT PARDAVIMO grocern^labai
rq), 17 metų, nesenai susituo (Messiah)" — Handel.
Šios kolonijos jaunimas irgi ro rolės išduota ir jas mokoJOSEPH C. SOBOL
Apskričio Šeimyniniam išva geroj vietoj, kitu krautuvių apielinkėj
Oktetas iš O. Pėstininkaitė?, neatsilieka savo darbu. Vos si.
ki.
Su vyru
apsigyveno
IJETLVIS ADVOKATAS
niįra, pagyvenimui 7 kambariai. Ran
žiavimui kurs įvyko pereitą
155 N. Clark St. Room 1518
Sherman viešbuty. Tas vyras, E. Jovaišaitės, V. Volteraitės, spėjo viena pramoga praeiti,
Susirinkimą baigus, atkaldos $51.50, du blokai nuo Jackson
Telefonas Dearborn 4766
matyt, irgi vaikėzas,
jąja A. Ramanauskienės, J . Rama štai jau kita ruošiama. Dabar ^bant maldę, buvo išpildyta į- " L a b o r D a y " , rūgs. mėn., Be- Parko. Reikia kad mokėti angliškai.
Telefonas Canal 3589
K&p nusipirks tas nesigailės.
Vakarais
2841 W. 23-rd Placc
verly
Jlills,
malonėkite
rengi
greit apsidžiaugė ir pametė.
nausko, J . Balsio, J . Pivoriū kuopa rengiasi prie vakaro, | vairi programa iš dainų, piano
Atsišaukite
Fairfa\ 2C1»
/Vakar ta jaunamartė vieš no, K. Pažerskio padainavo kurs įvyks nedėlioj lapkričio solo, šokio, komedijų ir dekla- nio komisijai sugrąžinti ne
EKTRA DIDEIJS BARGENAS
parduotuosius * tikietus ir pit e į DnarbMV <M».^»
bučio kambary pradėjo des- " A r a s " — l t Petrausko.
25 d. parapijinėj svet. Scenoj mafijų,
PAUSIPUODA. )>uCerne ir ^roserne
A Ti1
nigtis
už
parduotuosius
tikievisokių
tautų
apgyventa
daugiausiai
peratingai rėkauti.
Viešbu
A. S. Pocius pianu paskam statoma 3-jį veiksmų ''koniedi-1$ vakaro issbftllta gražus į
Lietuvių. Randa pigi, 5-ki kambariai
ttis, Rengimo komisija nori už- del
čio valdyba,
manydama ji bino "Allegro Appassionats" je "Balon. puolęs, sausas ne spugziai.
pragyvenimo užpakaly fitoro.
Pardavimo
priežastis patirsite ant
iigti to išvažiavimo sąskaiprarijusi nuodų, pašaukė po — Saint — Saens ir vieną prie Į kelsi". Daroma tai fustipriniADVOKATAS
vietos. Tiirl būti greitai parduota su
VldnmiiesfiJ
Ofisas
a s.
Rengimo komisija. dideliu sumažinimu kainos. . .
=
liciją.
do.
Room
1726
Chicaao
Temple Hldg
1505 Se. 4»-th Ct. Cicero. H!.
. Policijos nuovadoj patirta,
7 7 W . Washington St.
,]. Ramanauskas padainavo
AR
ŽINAI
KAD
C I C E R O Ofisas: Panedčlio vak.
kad ji nuodų nerijusi, nes ne 44
LIETUVIAI GRABORIAI
Kur bakūžė Samanota" —
1314 S, C i c e r e Av. T e l . Ci<*c-ro ."#030
1922 metais Lietuvos kariuo
turėjusi.
Jinai šaukė:
li
i B R I D G E P O R T Ofisas: Kitais r a * . '
St.
ftimkaus,
Vieversėliai
menėj buvo 30,()00 vyri> f Ar
j »23« S. U a l s t r d St. Tel. B o a l . 6737
" K a d tupėčiau pinigų, pir
žinai kad Helmar Turkiški cič u d b a " — Naskovskio ir vie-'
kčiau nuodų ir pasidaryčiau
^taretui y r a ^mpakuoti^virto^
Tortas ir atsakomybė 50.000,000 Litų.
ną priedo.
atskirios'e.
>4ėžėse kas, apsauIJetuvls Graborlus
galą!"
Didžiausias ir tvirčiausias bankas Lietuvoj; Turi sa
;
:
c-oja
juos,nuo
sus
Janu]ymo
ir
A.
Bereckaitė
prnl.
solo
8S14 W. 2Srd PI.
Pasiųsta į "Juvcnile T>*vvo skyrius kiekviename Lietuvos miestelyje i t greičiau
1
4
Cicago. IU.
susi
manky
mp
!
'(Ą]).irr.
j
'Pasakyk, Lietuva, mylimo
siai apmoka amerikiečių perlaidas. U£ įdėtus pinigus
Patarnauja laido
tention H o m e . "
A t) V O K A T A U
moka geriausius nuošimčius. Pasidėjus metama ar ilges
j i " — M. Petrausko ir vienų
tuvėse kuoplgiausia.
Reikale meldžiu at
niam laikui 8%, pasidėjus pusei mėty 6%, ant parei
Otlss» tHOottvmtff1
0
sišaukti,
\> mano
ŽMOGŽUDIS PASIDAVĖ
JP ™' kalavimo 4#>.
darbu busite užga
89 South La Salle Šlrm*
Lietuviai amerikiečiai! dėkite savo pinigus į šį tvirtą
POLICIJAI.
Mergaičių choras pad. 44 Tn,
nėdinti.
Kambarfs 65S
ir saugų banką, tai darydami, turėsite didelė ;nauda sau
'mano motinėle" — (\ SasTeL Ca««l 1271
Telefonas Central o.nto
ir savo tėvynei padėsite ekonominiai p a k i l t i į Ą N K A S
2199
Pasąuale Pagano, kuris andai nausko.
IfcMOKfcS AMEBIKOS DOLERIAIST
«lcftr»is 3228 8 fIsIftiM R»
Bnfadė savo moterį, t n o / b a - j ^ ^
,
^
.
Lietuvos TJkio Bankas, 31 Laisvės alėja,
b0 iKlams
ir
u
.a*— —————
Telefnoaa Vard* 46««
Įmirė lapkr. 21 d. 1923 7:30
m** p*im ^ ^ i l t » > . » ^ « a mm m ^ ^ ^ m m • #
Kaunas, Lfthnaiiia.
du 6 savo vaikus palikdamas
[tai. v a i . 33 metų amžiaus.
i o » mm,m < • • • • !
i m m aęm • iw • • • <
pėms,, išpildžiusioms savo daJTęle/ooas fkwlevar<) « i * t
;jo
iš
Kauno
m
l
Pasnailaiftau, pasidav* policija.. ^ ^
į
^
.
^aae
pripaž nti
eTą
pri
I valio Apskr. Vašku parap.
J. P. WAITCHFS
J i s nuėjo Cragin policijos s i r n o - i m Q M ^fa
k Masalskis
kaip j
lAmerike išgyveno 12 meLiwyei
Graborius
stotin ir pranešė, jog m m ^ - ^ ^ ^ j ^
tų.
A . Bereckaitės,
liDBTUVIS ADVOKATAS
4,
KURIUOS
SIUNTI;
PEK
DRAUOĄ"
S
I
S
ASMENIS:
Dlen.:
R. 514-516-127 K. Dear
Paliko dideliame nuliu*
ilgiaus slapstytis.
Į^
^ ^
^ (,a^iau _
Patarnauju lai- •
born
Ktr.
Tel. Ramlolph 5.^ •
«l«jtu*ėse
ves- {
Staras V. (Melrose Park, ID.)
|dime vyra Antaną 3 sunūs
Vakarais:
10736
S. Waba<h A
Sako nnžndes moterį todėl, „ .^.^
£ pasitik(,
ruvėM*
sriksty-1
[ ^ ^
Ignacą
9
metų
Vincenta
7
Roseland
Tel.
Pullman
6377
Miseviče K. (Velrose Park, I1L)
kituose
nee
metu
Aleksandra
4
metų,
kad ana tnrejusi santykin su . j m u į r ^ ^ R u
^
m
reikaluose
R.al- ,
Bagdonas P . (E. St. Louis, 111.)
broli Povilą Margi; Lietu
nos prieinamos.
kitu vyru.
į ^pj.^rjtai imant, programų
voj seseri Agota SimonaiJonušienė (Melrose Park, IU./
'3307 Aubura Ave. Ohicago. 5
įtLenė.
salima
likti
nepatenkintu;
Oaralevičius
J
.
(Michigan
City,
Jnd.)
DEL PIGESNIŲ KIAU
Veliones kunaš pašar
vien už tai, kad jame, išski- j
~^~
ADVOKATAS
Jasiulis
J
.
(Melrose
Park,
BĮ.)
ŠINIŲ.
votas
po
num.
6825
So.
riant vieną kitą punktą, kiti;
• Telefooae
r
Ofisas Vimirmiestyje
Vardą I t S *
GricaiDė Alena (Cicero, 111.)
VVestern Ave. laidotuvės
CHICAGO TEMPLE RLTLDTHG
įvyks subatoj, lapkričio
Chicagos miesto taryboje jau dainuojami pernai, užpe*. j
77 West H'asliingtan Street
STANLEY P
Knkiavičia Teof.
Room
1726 Tel. Dearborn 0057
24 d. į Nek. Pras. Sv. M.
priimta rezoliucija, idant j le- nai ir d a r iš seniau. Žinoma, j
Namu
Tel. Hyd* Park 3395
Bartkus St. (Cicero, Ill|)
MACEIKA
P.
baibyčia
8:30
vai.
ryte,
ORABOHIlt* M
daunes dedami kiaušiniai bu- tokios giesmės dainos, kaip Č.
hpo pamaldų bus nulydėta
Balandis Nai.
Halsuiia<iu>)M
i
I j šv. Kasimiero kapines.
r
tų pažymimi kaip daug jie se Sasnausko "Užmigo žemė",
S VV. B A N E S
T*nr*i> autom.
Brazauskas (Cicero, IU.)
Nuoširdžiai
kviečiame
ADVOKATAS
Milu* rlMokiem.ni.
Rezoliucija pavesta per Čaikovskio " P a t e ? Noster",
Rudokas Ant.
I gimines, draugus ir pažįs i
71 W. Monroe Street
rsikalama ^• 1 n»
Handel'io "Alleliuja" — vi
žiūrėti tam tikrai komisijai.
tamus dalyvauti laidotu h
Room 004 - Telef. Randolpb StOO
prieinama
Gedvilienė (Jros~ (Roseland, 111.)
i
Vai: Nuo I ryto iki 5 po pietų
Ivėse.
suomet
būna
įdomios
ir
p
a
l
a

Tuo badu norima papiginti
3319
Aubura
.Feiza Mykol. (Cicero, 111.)
Vakarais: 3203 So. Balsteri «tr.
Nuliūdę; Vyras Anta
ka įspūdžio, bet per dažnus
Telef. Tardą 1016
kiaušinius.
i
Ruikis Ant. (Cicero, 111.)
Ava (Th1c*4ro
nas Povilionis ir sunai.
Chicaffo.
1
jų kartojimas visvtik gal nu
Zauleviče (National Grove>)
'
bosti. Geistina, kad progra
BOLŠEVISTINIS ATSTO
Genciauskas V. (Wauwatosa, Wls.)
moj butų duodama daugiau
VAS NUBAUSTAS.
Laurinaitis Vinc. (Maywood, HL)
naujesniij lietuvių komj&zitoLebežinskas J o n a s
Max Scballman, kurs sako rių kurinių, ir tokių, kurie vai
Smilgius P r a n a s
si esąs u n e p a p r a s t a s , ' Leni ziiuotų dabartini Lietuvos upa
Samoška J u r g . (W. Frankfort, Bb)
no atstovas, atvykęs Ameri ir dvasia^ Tai pajuAintų ne
Žitkevičienė Barb. (W. Pullman, IU.)
kon pirkti Kusi jai reikalingų j v i e n ą "į. t o tautinio sustingi
Musteikis T. (Ind. Harbo*, Ind.)
drabužių, federaliam teisme, » m o ?
kurs.
taip
smar.
Kairis S t (Ind. Harbor, Ind.)
Chicagoj, nubaustas 3 metais kiai apėmė išeivija, ypač jau
Kavaliauskienė Dom. (Cicero, BĮ.)
kalėjimo ir 3,000 dolerių pa nimą.
Šeri s Bened.
PEARL QUEEN KONOERTINA . „
baudos.
Šiuo tarpu tokio upo ir dva
Petmftientienė M. (Cicero, Jū.)
Schallman prisipažino OSQS sios pavaidino tik viena -dai
BeUaitis A n t
. Musu krautuvė—Viena iŠ didiiausių Chicagoje
bolševistinis šnipas.
na — " Šėriau žergelį^ —
Cibanauskienė Zof.
Pardmodame už ženiiausią kainą, kur kitur taip
J i s su jvairiomas firmomis Čiurlionio. Įsiklausai ,o vaiden
pegausi. MaSinėlių lai&kams drukuoti it ofiso darKun. K. Bičkauskas (Sehenecfadv. N. T.)
cia darė didelius kontraktus tuvėj sumirga vulkanuotas
b a m į v r a naująnstos mados. Užlaikom visokias lai
Malakauskas F . (Cicero, BĮ.)
krodžius, žieous, šliubinius ir 4eimantin|us; gramair suktybėmis nuo firmų išga- Kauno brukąs, kuriuo trenkia
Šarka J u r g . (Cicero, BĮ.)
fouus lietuviškais rekordais ir koncertinių puriauvo nemažai pinigų.
Tuotar- lietuvių kariuomenė, linguoja
Stulpinas AlekfeT
pu jis nebuvo jokis Lenino eilės, girdisi tvirtas kojų žen
Walias F .
at stovas.
gimas, o i§ lupų aidi daina...
Jaltamas St. (Cicero, BĮ.)
į
ir muzikaliSkns instrnmentiM atsskanfiai.
Mes čia
organizuojamės,
Taipgi užlaikau pilna eilę optiškų dalyku.
N. N.
i
Trys plėšikai įsigavo } na dedamės į chorus, kad gyveDRAUGO PINIGC S I U N T I M E 9 Ę 7 R I U 8
mus, 1140 East 55 g a t , ir na* aimo bangos mus neišnešiotų,
23S4 So. Oaidey Av+
T e l •RooseTelt T7W
4M2 ^ A a n ^ N D A V E . ,
CHICAGO. ILL
<
mų seimininke apiplėšei - — - ftet§bla|kytų, - Yuofc
ttwmi»hiu»|
Atdaras •k«RSwtta, 'iiskyrus
Td^oaM B0ULEVARD 730f
'»••
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PARDAVIMUfT"
NAMAS

JOHN I. BAGDZ1UNAS
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LIETUVOS UKI0 BANKAS
Kapitalas 15,000,000, Lili),

S. D. LACHAWICZ
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ONA POVILIONIENĖ

GAVO PINIGUS UETUV0JE

A. A. S l a k i s

T
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Lietuviška Krautuve Chicagoj

NEMOKĖSI PINIGUS RtREIKAI.0

Steponas P. Kazlawski,

*m&

