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Nieko Nėra Be Vokietijos

s;

ŠEŠIOS ARMIJOS EINA ANGLIJA STOVI G R O 
ANT PEKINO
TAI Už TAIKĄ.

KAS GIRDĖT TĖVYNĖJ LIETUVOJ

C E I K I N I A I , fivene apskr. škai, savo grybais. Išimtinai
SHANGHAI, rūgs. 12. —
GENFJVA, rūgs. 12. —Ma .— Čia apie nieką daugiau daug grybų y r a šiemet, mat
GYVENIMO ISTORIJA RA
Chang Tso-lin,
Manehurijos žųjų tautų delegatus T. Są taip nekalba, kaip apie arae- miškuose atsirado savotiškų
ŠYTA 58-se METUOSE
karo lordas* ant Pekino pa- jungoje Anglija painformavo, rikieėio-ukininko
užmušimą. grybautojų: taip rugpiučio 5
KRISTUI GIMUSsiuntė šešias atskirias armi kad ji stovi griežtai už taiką Užmušikų-plėšikų tarpe buvo dieną apgrybavo
girininką
jas, kurių kiekviena skaito Europoje. I r jei kartą Tau- keletas policininkų.
Vienas Gylį, kad visą jo algą, kaip
Tos Istorijos Paskelbimas
30,000 kareivių.
tų Sąjunga priims taikai pla-,net paskui protokolų rašyti savo pasiėmė.
Taip uoliai
Busianti Didelė Sensacija.
gi didžiuma valstybių buvę*s atvažiavęs, tik mažas plėšikai sukėsi, kad net pie
Iš Pekine gi pareina žinių, nus,
N E A P O L I S , rūgs. 12. —
kad tenai t sudaryta militari- tuos planus ratifikuos, Angli- vaikas jį pažino ir pateko ke- menų tarbas iškratė.
ropos Problemas
Kristaus gyvenimo ir kentėji
nė taryba, kuriai pavesta gin j a tuomet stovės
už taikos!Ii paukščiai-policininkai šalto
mų smulkmeninga
chronika,
vykinimą.
Nepaklusnioms jon. Žmonės sako, kad jei ma BIEKŠAS, Valkininkų v . delegatas ti Pekiną ir; kovoti priešus.
fiENEVA, rūgs. 12. — Tre kuomet -Graikijos
parašyta 58 metajs
Kristui
Valstybėms bus pavartota a- žiau lenk,ų policija persekio- Visi tiek jaunimas, tiek sekomiteto pakėlė protestą prieš Italiją
gimus, rasta vienoj publiškoj čiojo T. Sąjungos
tų lietuvių mokyklas ir ne- niai maukia degtine, skurdsusirinkime, diskusuojant ar- už tos salos pagrobimą. Šis IŠ ILLINOIS DARBO FEDE tatinkama bausmė.
bibliotekoj.
bitraeiją, apsaugą ir nusigin klausimas y r a didžiai opus. RACIJOS: SUVAŽIAVIMO.
Sakoma, kad toks Anglijos Idiudytų ramių vietos gyven-'žiai gyvena ir labai atsiliko
Tą begalo svarbų dokumen
klavimą, Anglijos ir Franei- Nes Italija ir vėl gali atsa
griežtas nusistatymas į ma tojų, tai pasekmingiau su plė nuo gretimų sodžių nors ir
tą atrado italas mokslininkas
Anglekasiams nusakoma žųjų tautų delegatus padaręs šikais ir galvažudžiais kovo švietimo darbe. Dažnai deg
jos delegatai aiškiai pranešė, kyti fl\ Sąjungai, idant ji neMario di Martino. Apie tai
tų.
Bloga darydami greit tinės prisigėrė galvas viens
juoda ateitis.
kad be Vokietijos tų ir kitų simaišytų ten, kur jos maišy
gerą
įspūdį.
praneša vietos bibliotekų di
patys ištvirksta ir jų tarpe j kitam praskaldo.
j svarbių problemų
negalima mas i s nebereikalingas.
rektorius Delia.
PEORIA, J1L, rūgs. 12. —
randasi
ištvirkėlių
labai
jokiu būdu išspręsti.
Albanijos
delegatas
ilgai
Delia apie tai raportą pa
Illinois Darbo
Federacijos
daug.
Sakė,
Vokietija turi but kalbėjo.
LOS ANGELES, Cal., rug.
Albanija
reikalavo
siuntė švietimo
ministeriui
priimta T. Sajungon ir jos paskolos 100 mi'lionų auksi suvažiavime, prezid. Farring12. — Čionai suorganizuota
Komoje.
Di Martino atrado
ton
juodomis
spalvomis
nu
prigulėjimas yra būtinas.
RQDUNE. Lydos apsk. — virš 200 savanorių ir pasiųs
niu frankų. Norėjo, idant T.
ne originali raštą, bet origi
JU0DRANKIAI
PAGROBĖ
piešė šioj valstybėj anglekaįSantarvės /valstybių kontro Sąjunga tą paskolą
ta kovoti gaisrus Angeles na
Nuo
rugpiučio
U)
dienos
Rosankeinalo i uorašą, anot Delia.
IR APMUŠĖ ŽMOGŲ.
sių ateitį.
Tai visa paeina
lės komisija išvyko Vokieti juotų. Teėiaus ši atsisakė.
dunės bažnyčioje vėl prasidė ci onaliuose miškuose.
Naujai rastas
aprašymas,
nuo
tarpvalstybinės
prekybos
jon ir šią savaitę ji atlieka
jo pamaldos. Atvykę naujas
spėjama, sukels begalo didelę
Nes
atsisakė
išmokėti
komisijos.
Albanijos
delegatas
tad
ten galutinus savo kontrolia
klebonas kun. fečemirskis. Pa
PARYŽIUS, rūgs. 12. —
sensacija visame krikščionis2,000
dolerių.
lahai
(Ta
komisija
anglių
išvežimui
vimo darbus. Baigusi ji l i k - 1
JW>*ria ruožais apibrėmokslus sako lietuviškai ir .Buvęs premieras Poincare ir
kaine pasauly, kuomet ta> do
iš
nelinijinių
kasyklų
teritori
žė
visus
»T.
Sąjungos
projek
vidnos savo poziciją pagamin
lenkiškai. Lenkai kiek purk jo žmona buvo kūmuose vie
kumentas bus paskelbtas. J i s
Cbicagos policija ieško ke
jų
siuntimo
ratas
sumažino,
tus
ir
darbus.
Sakė,
kad
su
dama raportą apie iVokietijos
štauja, bet ir ko tai bijosi. nai porai, kuri susilaukė 18atidengs naujų ligšiol negir
turių
juodrankių,
kurie
tre
sirinkimuose
pravedama
gagi
Illinoiso
kasykl,ų
anglių
iš
militarinę padėtį.
Ar ilgam? Matyt lenkai rėk ojo vaiko.
dėtų iš Kristaus
gyvenimo
čiadienio
vakare
pasprūdo
lylvė
nutarimų.
Bet
jie
nepil
vežimui
ratas
padidino.
Kuomet tas bus atlikta, Vo
sniai iš Eišiškių ir1 Vilniaus
mi
faktu.
Dėlto,
šiandie
Illinoiso
° policmonų kulipkų. Spėkieti ja galės paduoti aplikaci domi.
nesusilaukė dar instrukcijų.
AR ŽINAI KAD
jama, vienas juodrankis turė
kasyklų
anglys
nebeturi
rin
Daugiausia
denunciavo
ek
ją įstoti Tautų Sajungon. I r
Pakampiais" graižosi, bet lau-!
jo
but
sužeistas.
Lietuvoj Ko-operatyvių drau
kos,
ir
žymi
dalis
anglekasių
"AGNUS DEI" LAIMINI jos aplikacija, sakė Anglijos spertų reparacinius planus.
kia, kas bus.
gijų skaičiis didėja ir nariais
•Policijos pagelbos šaukėsi
ir Franci jos
atstovai, turi Sakė, kad gal tie planai gel nebeturi darbo.
MAS BUS LAPKRITY.
ir krautuvėm. Nesenai jų su
but priimta. Nes be Vokieti- bės &aw<tt'tft'ttkilti-S. ValsDomimek "Brunony m Moko
K I A U L I N I 8 K I S , Labano
važiavime dalyvavo 5,000 žmo
Bet GYVENIMAS BOLŠEVIKU se Park, kasimų kontraktoROMA, rūgs. 12. — Pa jos taikos klausimo sprendi- tybiu vice-prezidentu.
ro par. — Apie mus atsirado
skelbta, kad Šventojo Tėvo mas bus visai tuščias darbas, j Europai planai neduos nauVADAMS.
rius. J i s pranešė, kad ketu banditų, kurie greičiausiai y- nių. Ar ižinai kad tabakas var
T. Sąjungos susirinkime iš-jdos.
Nes planai — viena
" A g n u s D e i " laiminimas įri juodrankiai jį nutvėrė Oak ra susidarę iš vietiniu gyven tojamas Helmar Turkiškuose
vyks lapkričio mėnesį.
T a keltas Korfu salos klausimas, ! komplikacijų krūva.
BERI^YNAfS, rūgs. 12. - Parke, automobiliu
atvežė tojų. Šių metų liepos mėne ei garėtuose yra geresnis i r
apeiga (visuomet
atliekama
Rusijos
bolševikų
valdžia Chieagon ir apmušę išmetė sį minėto yienkiemio šeimi skanesnis tabakas kaip kad
kituose eigaretuose?
Tikrai
pirm prasidėsiant
Šventie
valdo alkoholio monopoliją.
ant kampo Canal ir Ž9-os gt. ninkas buvo gavęs šešius šim
pamėgsi permaina į Turkiš
siems Metams.
Paskelbtame tos monopoli
Deering street
policijos tus litai; antrą ar trečią nak
kus.
Pastarasis
"Agsus D e i "
jos biuro raporte pažymima, stoties detektivai tuojaus nu tį atėjo keturi žmonės, mas
(Apgr.)
laiminimas įvyko pirm dviejų
'kad praeitais metais virš vie vyko nurodyton vieton. Te kuoti, su ginklais, ir atėmė.
metjU.
Tai buvo lapkričio
no miliono rublių vertės deg nai susidūrė su trimis įtaria Tuo metu šeimyną laikė už30, 1922 m., kuomet Pins X I
tinės išdalinta veltui aukštie mais,
įtariamieji
smuko pečy, su šautuvais prispyrę,
PARYŽIUS,
rūgs.
12.
—
|
begalo
brangiai
atsiėjęs.
pirmukart atliko tą apeigą.
siems bolševikų valdininkams gatvaitėn.
Policmonai pa o šeimininkui, kol viską išga
Radikalo
premiero
Heriot
pa
Belgija
tuo
pačiu
okupuoKiekvienas Šv. Tėvas pir
leido keletą šūvių
paskui vo, tai galvą kirviu perskėlė.
— vadams.
Rugsėjo 11, 1924
rėdyinu paskelbtas pilnas ra- tės periodu pelnijusi virš 14
maisiais pontifikato metais at
juos. Girdėjosi jų vieno su- Minėtą vienkiemį jau kelintą
milionų dolerių.
I r belgų
Lietnvos 100 litų
$10.00
portas,
karmom
parodoma,
lieka tą apeigą.
Tečiaus visi sykį apiplėšia. Buvo užpuo
MANILA, rug. 12. — Min-aimanavimas.
Anglijos 1 sterl. sv
4.45
kaip daug Francija pelnijusi išlaidos buvo milžiniškos.
Kas y r a •" Agnus D e i "
donao saloje kuone kasdien pabėgo.
lę vieną ūkininką Guobupse,
Belgijos 10a fr. . . .
4.99
okupuodama Ruhro kraštą.
Kai-kas spėjo, kad Ruhro
(Dievo Avinėlis)!
at jaučiami žemės drebėjimai.
Brunony sako, kad praeitą bet nepavyko nabagams.
Francijos 100 fr
5.33
Pasirodo, kad tą kraštą ek- krašto okupuotė francuzams
Tai medalionai iš vaško.
Gyventojai apimti baimės.
mėnesį jis gavęs grasinantį
Šveicarijos 100 fr.
18.78
nuostolių.
sploituodami francuzai pelnę ir belgams duos
Vienoj medaliono pusėj iš
PAMERKYS, Valkin. vai.
laišką. Reikalauta 2,000 do
Italijos 100 lirą
4.37
virš 537 bilionus frankų arba Pasirodo kitaip. Nes be pel
spaustas Avinėlio vaizdelis,
r
BUDAPEŠTAS, rūgs. 12.
Čekoslovakijos 100 kronų . . 3.00
lerių. Bet jis iš to laiško nie — Y ra garsus Valkininko mino, žiūrėkis, kokia Franci jos
virš 26 milionus dolerių.
gi kitoj — Kristaus,
Dievo
— Dideli lietus daugel Ru
ko nedaręs.
Dabar tie pik
Raporte viskas smulkmeni- ir Belgijos daugybė žmonių
Motinos, a r kokio šventojo
munijos vietose sukėlė potvitadariai savo reikalavimą at
ningai išdėstyta.
Nurodyta, turėjo užsiėmimo, kurio savo
paveikslas.
*Šįmet bus del
nius.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiimi
naujinę.
kaip daug ir kokių produktų šalyse nebuvo.
Portico Madonnos vaizdas.
SIŲSKITE SAVO GIMINĖMS
Kaip ilgai Ruhro
krašto
paimta, kokia tų produktų
VILNIUS. —Jau atsikrau
PAŠAUTAS, SUIMTA
SAKO, KOLUMBAS NEPIR- kaina, kaip daug atsiėjusi gyventojai pasyviai laikėsi, stė Vilniun gyventi; 1) Jėzu
L I E T U V Ą
okupantai
turėjo
nemažų itai prie šv. .Kazimiero baž
transportacija ir tt.
PENKI
MUTINIS ATRADO
Gi kuomet pasy- nyčios, 2) misionoriai
prie
Raporte pažymima,
kad nuostolių.
AMERIKĄ.
Nežinomų užpuolikų pašau
Francija Ruhro krašte turėju vis priešinimasis atšauktas, Misionorių bažnyčios, 3 ViziCOPENHAGEN, rūgs. 12. si dideles pajamas. Deja, o- tuomet viskas kitaip atsimai tės prie Vizičių bažnyčios, 4) tas Fred R. Stilnicke, 33 m.,
PER
Bernardinės prie šv. Mikolo 1016 No. Hoyne ave., kuomet
— Portugalijos atstovas Lal- kupuotėje armijos užlaikymas nė.
bažnyčios, 5) Pranciškonai jis savo namų užpakaly ati
melda pranešė, kad Lisbonos
Jf
rium.
Dabar jo duktė kanPASIUNTĖ
TRAUKINI.
darė
garadžių,
norėdamas
iš
prie
Pranciškonų
ligšiol
už
valstybės knygyne rasti do
diduoja į legislaturos žemes
darytos bažnyčios, 6) Naza- važiuoti automobiliu.
kumentai, kuriais
įrodoma,
Pašautas kojon.
Užpuoli
BUENOS A I R E S , Argen niuosius rūmus. J e i jinai bus rietės prie nazariečių gimna
jog pirm Kolumbo kelionės
išrinkta, tėvas su dukterim
Nes, "DRAUGAS" pigiausiai siunčia ir
keletas i r pabėgo.
zijos (Katchės namai), 7 Sa- kų buvo
danų-portugalų
ekspedicija tina, rūgs. 12. — Chile res
bus atstovais legislaturoje.
geriausia patarnauja. "DRAUGĄS"
lezijiečiai prie Jėzaus širdies Policija tuojaus suėmė pen
atrado Amerikos kotinentą. publikos valdžią apvaldė misiunčia per didžiausią LIETUVOS VAL
sąjunga.
prieglaudos ir 8) .Šaritės, Ur- kis įtariamus.
Seniaus apie tai tvirtino ir litarinė karininkų
STYBES BANKĄ k ŪKIO BANKĄ.
šulietės ir dar daugiau vietos
danų universiteto bibliotekos Respublikos prezid. Alessan"DRAUGAS" siunčia pinigus litais •
dri su šeimyna atvyksta Ar^ COLORAD0J "PRIMARY" įvairių pusiau vienuolynių ir
PRASIDĖS BYLA.
direktorius prof. Larsen.
ir doleriais: perlaidomis, čekiais-drafLAIMĖJO KLANISTAI.
gentinon.
Argentinos vald
brolijų.
Visuose vienuoly
tais ir telegrama.
speciali
&io mėnesio 18 d. Chicagos
nuose ligšiol lietuvių nepas
SIOUX CIITY, Iowa, rūgs. žia pasiuntė j a m
"DRAUGAS" P U B L CO,
DENVER, Colo., rūgs. 12. tebėta.
Žada d a r atvažiuoti kriminaliam teisme prasidės
12. — Miręs L. B . Martin traukinį.
2334 So. Oaklev Ave.
Chicago.
— Colorado valstybės " p r i - iš Krakovos Karmelitai ir Bo byla už žmogžudystę, šiems
paliko 6j000 dolerių
katali
Telef. Roosevelt 7791
keturiems; A. Valanis, 19 m.,
balsavimuose, kaip ni f ratai.
TĖVAS K DUKTĘ BUS m a r y "
kiškoms įstaigoms. •
Ofiso Valandos:
William D. Lydon, 16 m., Anpranešta, laimėjo republiko- v*
LEGISLATUROJE.
Nuo 8 ryto iki 7 vai. vakare
CHICAGO. — Šiandie ne na Valaitis, 17 m., ir Lucifle
nai kandidatai, taigi ir klaniPolicmonas Lee O'Neill su
Sekmadieniais uždaryta
spenduotas.
Jo garadžiuje MORATHON, Wis., rūgs. stai. Nes šioj valstybėj kla- pastovus oras; gali but lie-4 Marshall, 18 m.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiinitiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiim
rasta katilas gaminti "moon-|12. — Joseph Barbeh yra nistai eina ranka rankon su taus; maža atmaina tempera Visi keturi kaltinami vie
nos moteriškės nužudyme.
tūroje*
shin*«"
Wisconsino valstybės senato- republikonais,
-

Anglija ir Francija Kviečia Vokietija
T. Sajungon
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KAIP DAUG FRANCIJA PELNĖ
RUHRO KRAŠTE?

PINIGŲ KURSAS,

i

i

PINIGUS
ii

DRAUGĄ

PS&fadienis, Rūgs. l2prAM4
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ie ><M*kvienos progos rei
kia išeiti pasivaikščioti, tyru
•
i m
oru pakvėpuoti, saulės spin
Kauno mokytojų Seminarijoj. bar vienas veikliausių Darbo yra pats gabiausias Lietuvos
Pablished Daily Except Sundays
riškė geidž&, kad greit nepa
SVEIKATA IR KŪNO
duliais pasidžiaugti,
kurių
Dr. M. Ambraziejutė labai Federacijos atstovų Lietuvos chemikas,
rjišo mokslinius
sentų ir Ugai gyventų. KiekOme Year
$6.00
GROŽĖ.
H
darbninkai taip labai mažu i
Sis Months
$3.00 linkusi visuomenes darban, da Seime. J i s buvo tarpe pirmų
i viena mergaitė trokšta būti
strapisnius " K o s m o s e " ir la
Visiems yra gražia. Jos daug domės krei mato, gamtos grože pasigerė
AT NEWS - STAA'DS 2 c A OOPY bar darbuojasi Užsienio Rei jų šios Federacijos organiza
bai daug žada jaunam mūsų
^ ./•• :C
malonu turėti pia į kosmetiką . ir gražius ti. Nesibijokime saulės! Paru
DRAUGAS PLBLIKMING CO., I n e kalų ministerijoj Kaune. Šios torių.
mokslui.
santykius su drapanas, ir šiek-tiek padabi dusi nuo saulės sveika čigo
SS34 So. Oaklej Ave.,
Chieago. UI. dvi jjaunos daktares yra tik
Dr. Klemensas
Ruginis į Tad jaunieji jau skrieja...
nėlė kartais yra gražesnė už
asmenimis,
Tcl. Roosevelt 7791
ras papuošalas Lietuvos ka žymus Lietuvos pedagogas. Į Praeis dar pora metų ir vėl
na kūną. Bet apie savo svei
lUllilIllllIlIKlilIlIlIlIIIUllilIlllllillIUlIIli
išpusdrijusią
kurie yra gra katą tai visiškai mažai rūpi išsibaltinusią
talikų moterų
inteligentijos. Baigęs Veiverių
seminariją, arti 260 ateitininkų.' baigs
i ų s pažiūrėti, nasi. O ištikrųjų, tikroji kū mergelę.
Abi jos gabiai vartoja plunks jis apie 5 metus mokytojavo
aukštuosius universiteto moks
Jei kieno dantys yra pras
malonus
pa no grože gludi tik geroje svei
ną ir daug žada mokslui ir žinomoj Vilniaus 2-klasėje^mo
lus. Tudmet labai sustiprės
kalbėti. Gra-'( katoje. Kad būti sveikais, tai ti, reikia tuoj neatbūtinai juos
moterų
judėjimui
Lietuvoj.
kykloje. 1919 m. rudeny at mūsų kultūrininkų eiles, pa
(Žiur. " D r a u g o " N. 209)
žaus kūno ir • reikia taikinties prie gamtos taisyti. Nuo supuvusių dantų,
Br. Gylys ilgai studijavo vyko Friburgo universitetan
kels gimnazijų i r kitų mokyk 0r. AI* M. BA0KV8, skaisčios sie
Neseniai rašiau apie juristą. garsiame Miuncheno universi
Tel, Ctcer., 731
įstatų, vengti nuodų ir užsi- netiktai kvapas dvokia, bet
ir čia filosofijos fakultete stu lų mokslini prestižą, patobu t O
t 80. tt-th Aw, los
Ed. Turauską, kurs šią vasa tete, už tat ir gavo ten net
ir maistas prastai susikramžmogui laikyti švariai. "
UL
dijavo pedagogiją,
filosofiją lins valdžios aparatą ir išars
ra baigė Paryžiaus universi du daktaratu: iš filosofijos ir
visuomet geriau sekas gyven
Kūno švara yra labai svar-' to, virškinimo organai genda,
ir visuotinąją istoriją. Baigė šį gilesnė vagą visuomenes dir
ti. Kiti juomi labiau pasiti bi. Žmogus, kurio kūnas dvo kraujas palengva nuodijasi
teto teisių fakultetą su pažy iš medicinos. Padaręs tokią
universitetą 1924 m. liepos
voje. Bet to neužtenka. Rei ki, daugiau reiškia jam pa
mėjimu "eum laude". Norė ypatingą mokslų kombinaciją,
kia, kojos yra pašvinkusios, ir sveikata naikinasi. Reikia
mėn. ir gavo filosofijos daktųsi ir visus kitus neseniai jis savo mokslingumu greįUta^p laipsnį, parašęs diserta- kia dar daugiau. Bus ir dau garbos, reikale greičiau tei nagai purvų priskretę, o jo atminti, kad veidui netik raugiau. Kaip man rašo garbus kia jam pagelbos. Susirauku kalba yra dar purvinesnė, t a i ' ^ o n i skruosteliai, žydrios abaigusius mūsų skaitytojams atkreipė Lietuvos universite
ciją apie Tolstojaus pedago
priminti, bet Lietuvoj negy to dėmesį ir dabar jis ten jaų ginius principus. Grįžo Lietu tautinio atgimimo veteranas siam, išblyškusiu veidu žmo- toks žmogus negali būti vi-i kūtės, bet ir sveiki gražus
vendamas tik mažute dalelę docentauja gamtos
filosofiją von, kame mano atsiduoti mo profesorius P. Matulionis, t a i ' g u i , pasaulis mažai simpati sad sveikas ir laimingas. S u k t u k a i priduoda daug grov —
jų tepažįstu.
ir eksperimentalę psikologiją kslui ir mokinimui ir, rodos, "šiemet išėjo gimnazijas arti jos teparodys, visi jo vengia. sušvinkusiu žmogumi nieks ^ s Bet ar nesveikas žmogus nemėgsta draugauti. SūšvinApie jaunuosius kalbėda Teologijos - Filosofijos fakul taps pedagogijos decentu Lie 800 žmonių, t. y. 1 iš 2,500
Susirgus, reikia nieko ne
gali
būti
gražus?
Regis
kad
gyventojų;
per
10
metų
bus
mas, nebenorėčiau prie jų skil tete.
kęs, apskretęs lietuvis, tai laukti, bet šaukties daktaro
tuvos universitete.
ti prof. Dovydaičio, prof. St.
Dr. Domas Jasaitis, buvęs
Chemikas Pranas Jucaitis - 1 iš 250 žmonių". Jei tokioj ne. Koki žmogaus sveikata lietuvių tautai tik gedą da pagelbos. Reikia neleisti ligai
Šalkauskio, docento
Bistro ateitininkų studentų
pirmi nepaprastos atminties ir di proporcijoj augsime, tai po 10 toks jo ūpas; koks jo ūpas, ro. Purvo ir prakaito dvokė- įsigaleti-įsisenėti. Įsisenėjusią
(Švietimo Ministerio) ir dau ninkas, medicinos daktaratą delių gabumų vyras -- gamtos metų universitetuose drąsiai toki 30 veido išraiška. Nieks sio perf ūmais
nepridengsi. ligą yra sunkiau pagydyti, *
gelio kitų dar jaunų vyrų, bet gavo Berlyno
universitete mokslus (matematiką,
bota turėsime apie 12 tūkstančių | tiek gilių ruožų ant veido ne- Kiekvienam reikia maudyties daugiau pinigų vaistams tensavo stambiais darbais jau ai- 1923 m. vasarą. J o disertacija niką, mineralogiją,
fizką ir studentų. Tuomet ir tapsime išrėžia, nieks tiek raukšlių bent sykį į savaitę, tuomet jis ka išleisti, daugiau vargo tensidurusių mūsų mokslo ar val profesorių skaitoma labai vy chemiją) studijavo Miunste- inteligentų tauta, kurios pro ant jo nesuraukia kaip k o k i j b u s i r sveiltas, ir gražus ir nm i ka pakelti. Liga raita atjoja,
stybes priešaky ji-. Čia primin kusia. Baigęs Berlyne, jis nu rio (Vokietijoj) ir Friburgo tas švies Lietuvai ir kitiems nors ilga.
bet pėsčia išeina. Liga, tai
lonus.
siu tik keletą 1923 ir 1924 vyko dar Paryžiaus universi- (Šveicarijoj)
Vargas, rūpesčiai ir baimė
Daug ligų gaunama nuo ne lyg rudis blizganti plieną su
universitetuose net tolimiems kraštams! Mū
metais baigusius aukštuosius tetan, kame metus paspeciali-, 1919 - 1924'metais. J a u buda- sų Federacija varydama Kul taip greit nepražildins galvos, tikusio maisto. Saldumynai, bjaurina, taip žmogaus grožę
mokslus Šveicarijoj bei Vokie zavęs, grįžo Lietuvon. Ar Lie-! mas chemijos asistentu gam- tūros vajų ir nori kda Lietuva taip urnai žmogaus nepasen smaguriai, konservai, muštar- ir laimę suėda. Kas užlaikys
tijoj.
tuvos universitetas panorės-tos fakultete Kaune, 1924 m. taptų mokyčiausia ir kultūrin dins, kaip koki nors kroniška da, actas ir šnapsas tik nuo mano patarimus, nesigraudins.
Dvi pirmosios daktarės.
pasipuošti Dr. Jasaičio moks-1 pavasary grįžo Friburgan ir giausia Tauta pasauly. Šion liga. Amerikoje lietuviams re dija žmogų, gadina vidurius, Ir duok Dieve, kad lietuviai
Dabar jau žymų mūsų stu lingu asmenim, ar ne, jis vis- čia liepos mėn. š. m.) gavo kryptin kreipkime ir Ameri- gis tokio vargo nėra, kiek jo ir silpnina kraują. Valgymo butų sveikiausi, linksmiausio
dentijos nuošimtį sudaro pa tiek yra stambus pliusas Lie licenciato laipsnį ir vėl sugrį- kos lietuvių jaunimą. J u k čia turėjo Lietuvoje. Cia ir duo saikas sveikatai vra labai budo, 'apsukriausi prekyboje,
nelės. Ligšiol jos paprastai tuvos mokslui.
,žo Kauno universitetan asis mūsų tautines didybės ir gar nos yra užtektinai, ir dolerių svarbu. Pusryčiams ir pie- itekmingiausi politikoje, ir
tenkindavosi licenciatais ar
nelengvas, bet yra daugiau, ir nesulyginamai tums darbininkui reikia val gražiausi kūnu.
Dr. Pranas
Raulinaitis tento pareigų eiti. J a m trūk bės kelias
kokiais diplomais,. Bet dvi i studijavo Friburge ir baigė sta dar dviejų metų tyrinėji daug žadąs.
puikesni gyvenimo patogu gyti daug, bet vakarienei
-_.
Marytės panelės Andziulytė ir i (t[a teisių fakultetą su politi- mo darbų laboratorijose, po
K. P. mai, o vienok Amerikoje lie- reik valgyti mažai. Kas valgo
PAIEŠKOJIMAI.
Ambraziejute pirmosios paro
tuviai greičiau pasėsta. Iš labai daug vakare, tas negaSesuo, Alena Masalskienė,
dė didelio mokslinio narsumo
Lietuvos ką tik atvažiavęs Ii gerai miegoti, jį tankiai bai
žmogus tuoj pastebi, kad A- sųs sapnai kankina, neguli ge- Lietuvoje, ieško žinių apie
ir stan.bhj gabunn; gaudamos ' f M W M 0 UNIVEESIKazimierą
Velkonetz
Friburgo ({Šveicarijoj) umver
merikoje lietuviai jau nėra to- rai pasilsėti ir tokiu būdu brolį
(Velkonevįčių) kuris gyveno
sitet* filosofijos daktaratus iš ! TETO LIETUVIŲ STUkie graižųs, jau nėra tokie silpnina savo sveikatą.
linksmi, draugiSki ir meilųF,| Miegoti vaikams ir jaw-jNew Yorke, Maine ir AVest į
istorijos ir literatūros. P-l<>
DENTŲ GRUPĖ,
kaip kad Lietuvoje buvo. O niems reikia bent 9 valandas j Willow, Pennsylvanijoj. PraAndziulytė daktaratą padui*
tai todėl, kad Amerikoje gy- į parą. Sua u,irusiems reikia šorae atsišaukti,
1923 m. vasario mėn., o p-lė kurie šiandien jau baigę
venančių
lietuvių
sveikata miegoti nemažiau 7 valandų ! Ieškome žinių apie seseris
Ambraziejutė 1923 m. gale. yra mokslus.
Kalbama, kad Dr. M. An
greit sumenkėja. Lietuvoje. į parą. Nedamiegojęs žmogus Teklę Birgilienę (BakevičiuJų tarpe: 1) Dr. M. An
dziulytė esanti kviečiama Lie
žmogelis duonos plutelę grauž išbala-<kirosi anemiškas. Ne- tę) ir Marią Kapčiunienę (vy
dziulytė
sėdi iš kairės
tuvos universitetan
istorijos.
damas, bet būdamas sveikas, damiegojusi mergelė gali da- ro vardas Kazimieras). Gimiantroji.
,,
> • i antroji. 2) Dr. M. Am
A. , .T • .
atrodys daug linksmesnis, ir žyti savo išbalusius skruoste- nes Lietuvoje nori susinešti,
stovi
ontrodėstyti. Jei taip j vyktų, t a i ! braziejutė
'
u
gražesnis, ir jaunesnis, nei su liūs kiek nori, visvien jos aForeign Langnage
į
je
eilėje iš kairės penktomūsų
teologijos
filosofijom
Information Service,
fakultetas butu, rodos, pirmas
užkietintais viduriais "meri- kys taip gražiai nespindės,
Litihuanian Bureau,
pasaulv pasikvietęs moteri do-1 J h ;}) D r B ' R B « i n * 8 "
kontas", nors jis piragus vai- veidą nuovargis slėgs, nebus
t(m
tm 10 e
iS d e
119 W. 41 Street,
centauti fakultetan, kuriame , f
" J < *****
go kada tik nori.
jau ji toki graži kaip turėtu
New York City.
bene arti pusės studentų yra * m e s P 1 ™ 1 ^ 1 *Kiekvienas vyras ir m o t o būti.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

anuitiinniHiiiiiiuiiiiuiuiiiuiiumiiuii kunigai ar klerikai. Dabar Dr. j nes ekonomijos daktaro laip- kurių jis gautų Friburge a r
"D R A U G A S"
Andziulytė mokina
vienoje sniu 1923 m. vasary. J i s da kitur chemijos,daktaratą. Tai.
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TOJI SUKILIMĄ KLAIPĖDOJ.
—

•

m •

Į

•

Klaipėdos policijos komisaras, pasi
ėmęs gautomis slaptai žiniomis, š. m.
rugpiučio mi-n. i dieną pranešė policijos
vado padėjėjui, o paskutinysis Aukšta
jam Lietuvos vyriausybės Klaipėdos kra
štui įgaliotiniui, kad Klaipėdoj susiorga
nizavęs politinio perversmo komitetas, ku
rs 1 ~ 2 valandą naktį iš š. m. rugpiu
čio 4 į 5 d. rengėsi pulti kareivines, vi
sas vyriausybes įstaigas, nugriauti esa
mą vyriausybę ir paskelbti absoliutinį
freištatą, kad perversmo vadas, buvęs
vokiečių, kariuomenės feldfebelis Fridri
chas Blumenau išrinktas vyresniuoju su
kilėlių vadu, jo pirmuoju adjutantu pas
kirtas Martin Beck, antruoju - Buguus, vardas kurio nesužinotas, raštvedžiu
paskirtas Herbertas Kessleris, kad per
versmo komitetas turi savo žinioj 400
žmonių, kad sukilėlių puolimo planas nu
matytas toks: I-ji grupė 80 žmonių, ku
riai vadovaus Jurgis Matšuk puls ka
reivinių pirmj|jį nuo miesto rūmą, tą dalį,
kur gyvena kareiviai, II-ji grupė- 100
žmonių, kurios vadas turėsiąs but pas
kirtas rugpiučio 1 d., puls kitą tų karei
vinių dalį; IlI-oji grupė - 100 žmonių,
puls fligelį, gyvenamą karininkų; IV-oji
grupė - 100 žmonių, puls maisto, pašaro,
ginklų sandėlius ir V-oji grupė, likusieji
žmonės, turės suimti policiją (krašto ir
valstybės), užimti bankus, aerodromą, uo
sto ir gatvės sargybą, kad po riuolimo
rugpiučio 5 d. iš ryto bus paskelbta vi

sų Klaipėdos krašto automobilių rekvizi
cija su tikslu palaikyti ryšius su Hackenkreizleriais (vokiečių tautinė organi
zacija) iš Tilžės ir, apskritai, iš Vokieti
jos, kad visi suimtieji lietuvių karinin-'
kai ir valdininkai bus laikomi įkaitais ir
nugabenti į paruoštą kiekvieną valandą
plaukti Sliokmano garlaivį; kad rugpiu
čio 1 d. 7 vai. vakare pas vieną pervers
mo komiteto narį Jonišky
(Klaipėdos
priemiesty), Hauptstr. 23, rengiamas per
versmo vadų susirinkimas su tikslu ga
lutinai susiorganizuoti, kad tą pačią die
ną turi but išrinkta delegacija vykti Til
žėn pas liakenkreiclerių vadą, vokiečių
kapitoną Amoną, pasitarti su juo perveVwno pagelbos reikalais; kad apie 150 lia
kenkreiclerių jau turi ginklus; kad pir
klys Šverdta (turįs ginklų krautuvę) yra
pasižadėjęs sukilėliams duoti ginklų, kad
apie 40 kulkosvydžių tikimasi gauti iš
Tilžės, kad Nimerzatej rugpiučio 2 d. Fri
drichas Blumenau, perversmo vadas su
Jurgiu Matšuku nustatys finansavimo ir
bendros organizacijos dalykus.
Bugpi učio mėn. 1 d. 7 vai., kaip bu
vo sukilėlių susikalbėta, pas Martyną
Becką, Jonišky, tikrai įvyko vadų susi
rinkimas ir jų dalis, būtent Blumenau,
Bečk, Sluhlert, Simoneit, Kesler, Heibet,
Balnus, Ukstiens, Svensig, Karalius, Jokubeit, Perkamą policijos buvo areštuoti,
rėliau rugpiučio 2 d. areštuoti dar 3 ič
to susirinkimo p/a'bėgusieji, būtent: Bother, Otto Bajnus ir Matškus, rugpiučio 3
d. buvo sulaikytas Valteris Varžus, įta
riamas dalyvavęs sukilimą rengiant ir tu
rįs ryšių su slaptosiomis vokiečių organi

zacijomis.
Darant policijai kvotą
areštuotieji
Herbert Kessleris ir Gustav Boticher pa
rodė, kad tikrai trečiadienį, liepos mėn.
30 d., vakare, Fridrichsmarkt, buvęs sla
ptas susirinkimas, kuriame Blumenau bu
vo išrinktas perversmo vadu, Franz Jokubeit buvo paskirtas I-mos kuopos vadu,
Kessleris II-os, Matšukas III-os, Otto Bal
nus VI-os, Beckas Blumenau adjutantas,
Rugutis II-j u adjutantu, Botckeris - ka
rininkų, aprūpinimo, Herbert Balnus tu
rėjo vesti puolimo kuopą (štosstruppe),
be to, dar pridūrė kad kiti paskirstymai
turėjo būti baigti kitą susirinkimą, ir
kad puolimo planas buvo sugalvotas toks,
kaip tai pažymėta buvo policijos prane
šime. Toliau sakytieji Kessleris ir Botcher parodė, kad antrasis sukilėlių susi
rinkimas įvyko 7 valandą vakare rug
piučio m. 1 d. pas Martyną Becką, Jo
nišky, kur dalyvavo taip,p^t-liakenkrei
clerių vadas Kodzko ir pirmojo susirin
kimo dalyviai Blumenau, Balnus, Bott^
ciier, Beck, Christopas Simonaitis, Petri
kas, Ernestas gftulilert, Kessler, Svensig
ir. daug kitų/ daugiausia Hakenkreielerių; tume susirinkime Blumenau reika
lavo, kad susirinkusieji prisiektų kovoti
už Klaipėdos nepriklausomybę ir kiekvie
nas vadas pasižadėjęs paruošti žmones;
ginklus turėjo parūpinti Hakenkreicleriai, kurie sakėsi turį pakankamai gin
klų ir rankinių granatų; maždaug tokio
pat turinio buvo surašytas areštuotojo
Svensig parodymas.
Eugpiučio m. 1 d. areštuojant pas
Beclfą susirinkusius vadus, rasta įvairių
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atskirų sklypelių užrašų, kurie patvirtina
aukščiau išdėstytą perversmo organizavi
mą ir nustato, kaip buvo planuotas suki
lėlių puolimas ir kaip buvo pasidalytas
atskirų vadų veikimas ir, be to, slaptoj
policijoj gauti įvykusio liepos m. 30 d.
susirinkimo nutarimo užrašai, kurie visiš
kai patvirtina aukščiau sakytų kvočiamų
jų parodymus.
Geležinkelių policijos nuovados vir
šininkas pranešė aukštajam Lietuvos vy
riausybės Klaipėdos krašto įgaliotiniui,
k&4 Pagėgiuose gauta iš Vokietijos rug
piučio m. 2 d. ir yra muitinėj 2,000 trijų
rūšių, ulonų, gusarų ir pėstininkų prūsų
kareivių kepurių ir 200 bruslotų; kadangi
tų kepurių iki rugpiučio m. 4 d. apžiū
rėti niekas muitinėn neatvyko, tai jo>
buvo konfiskuotos. Viduj įdaros buvo ras
ti lapai• su pažymėjimu: gavėjas A. L.
Svark, Šilutėj, bet rugpiučio m. 4 d. at
vyko į muitinę ekspeditoriaus
Kybart,
Pagėgiuose tarnautojas ir padarė nauja
važtaraštį, kuriuo tie daiktai peradre
suoti vardu Aloizo Švark, Šilutėj. Kadan
gi paskutinysis policijos įtariamas buvo
įvežęs šį pavasarį į Klaipėdą sprogsta
mosios medžiagos, tai policija mano, kad
tos kepurės ir daiktai esą atvežti ruoš
tam sukilimui.
Einant sakytaisiais daviniais tardy
tojo buvo kol kas pašaukti tieson: Fri
drichas Blumenau, Gustav Adolf Bottcher, Martin Beck, Jurgis Matšukas, Ernest Štuhlert, Chrisotp Simonaitis, Her
bert Kessler, Otto Balnus, Erieh Ukštein.
Volter -Sensig, Jeftann Karalius, Jobami
Perkamsy Franz Jokubeit, Valter Var

žus, 1) kad 1924 m. Klaipėdoj tie asme
nys priklausė slaptajai organizacijai, tu
rinčiai tikslą ginkluot sukilimu nuversti
dal^ar esamą Klaipėdos krašte vyriausy
bę, panaikinti esamą dabar politini su
tvarkymą ir tuo būdu atplėšti tą kraš
tą nuo Lietuvos valstybės t. y. nusisikalstamuoju darbu, numatytu Strafgesetzbuch § 83 ir Baudž. Stat, papild. ir pak.
6 § ir 2) kad su tikslu pasiekti nurodytu^
1-me punkte uždavinius, tie asmens darė
susirinkimus, smulkiai išdirbo puolimo
planą, pasiskirstė pareigas, t. y. nusikals
tamuoju darbu, numatytu
Strafgesetebuch § 81 abz. 3 ir Baudž. Stat. papild.
ir pak. 3 $.
Kalbama byla aukštojo Lietuvos vy
riausybės įgaliotinio Klaipėdos
kraštui
paliepimu iš š. m. rugpiučio m. 5 d., kontrasignuoto Krašto direktorijos (Klaipė
dos krašto Valdžios Žinios iš 1924 m. rug
piučio m. 6 d.) priklauso Lietuvos kariuo
menės teismui, kadangi šiame įstatyme
numatyta, kad jis taikomas ir nusikalti
mams, padarytiems prieš išleidžiant tą
įstatymą.
Esant gandams, kad suimtieji šioj
byloj suėmimo metų buvę mušami ir kan
kinami, tpdel pranešama, kad suimtieji,
dalyvaujant Vyriausiojo Tribunolo vals
tybės gynėjui, Klaipėdos ober burmistrui,
Krašto direkcijos nariui Schulz nuvo Tei
smo tardytojo su gydytoju apžiūrėti ir pa
aiškėjo, kad ant suimtųjų kūno jokių (žy
mių smnusTmo ir smurto nėra.
r
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Amerikai ir visam pasauliui. milionų dolerių.
gelis žmonių gali tuo naudo
Amerikonai ekspertų repaMilžiniškas
automobilių tis, siekti aukštesnio mokslo.
"h n/e-H'
)<?c/fit'. J '< n/\
>tu/<
racinių planų kitaip nevadi pramonės augimas charakte Ir naudojasi.
Šiandie eina
na, kaip tik Da\veso planais. rizuoja tiktai Suv. Valstybes. mokslus ne vien jaunimas,
*M#
*•
Nes amerikonams Dawes eks Nei vienoj kitoj pasaulio ša bet ir suaugę.
DARBININKŲ APDRAU menei.
Reikia turėti omeny du da
pertams pirmininkavo.
Tai ly to nėra.
DIMAS.
Tai gyvas reikalas. Nes ir gi, ir šiame atsitikime ame
Aštuoniosdešimts
aštuoni lyku; žmogui nebereikia sie
>cl&ni
h /t/i n
lietuvių tarpe y r a papročio rikonams y r a garbė.
nuošimčiai visų pasaulio au lotis įgyti tai, ko negalima.
Pagaliaus ima keistis lai sutaupytus pinigus su savi
"Daweso p l a n a i / l sako se tomobilių randasi Suv. Vals Nereikia siekti visos žmoni
ILK
kai Amerikoje. Seiliaus darb mi nešiotis arba namie kur kretorius,, "Europą, pastatė tybėse.
&m\
Čionai automobilių jos ilgus šimtmečius įgyti iš
daviai iš savo darbininkų nie slėpti. Gi t a s ne vien pavo gerbūvio vieškelin.
Nes įžymiausi pa
Tų pla pramonėje
dirba
2,750,000 minties.
ko nedarydavo. Jiems dar jinga, bet i r nenaudinga.
nų rezultatai j a u šiandie ap- žmonių.
Federalių, valstybi saulio genijai to visa neat
bininkai buvo tikri pastumdė
^Sutaupyti pinigai nepriva čiuopiami.
* nių ir lokalių taksų už auto siekė. Nes- tai negalimas dai
liai. 2 K a i p ne. J u k kuomet lo gulėti.
Pinigai pinigus
Pertrum"Amerika, tuo reikalu pa mobilius 1923 metais^ išmokė ktas tai atsiekti.
darbdavis darbininką
apmo turi dirbti.
Oz. tarnaudama Europai, laimė ta 471,500,000 dolerių.
pas žmogaus gyvenimas.
ka, tai galima su darbininku
Kitas dalykas — žmogui
jo didelį rekordą. I r didžiu
Vienoj Illinois valstybėj yarti i r akėti.
ĮSPŪDINGA PREZIDENTO ma valstybių tą pelnytą S. ra daugiaus automobilių, ne niekad negali but pervėlu mo
Šiandie j a u taip nėra. T a i
Valstybių rekordą pilnai pri gu ėmus krūvon
šias šalis: kytis. J i s gali mokytis kad
KALBA.
ačių pačių darbininkų
susi
pažįsta.
Kuomet pasaulis Angliją, Franciją, Vokietiją, ir senatvėje, jei j i s to geid
pratimui, jų susiorganizavo • Aną dieną mieste Baltimo- sulauks gerbūvio, jis bus dė Australiją, Argentiną, Itali žia, jei jam aplinkybės leid
mni.
žia, jei sau reikalingo arba
re, Md., atidengtas vienas is kingas S. Valstybių pasidar ją, Indiją ir Ispaniją.
torinis paminklas. Svarbiau bavimui.''
Tad ir nestebėtina, jei čio patraukiamo mokslo neturėjo
Šiandie Amerikoje didelės
sią kalbą pasakė pakviestas
Toliaus sekretorius Mellon nai galybė žmonių nužudoma progos siekti būdamas jau
l>endrovės,
kurios
užlaiko
Prezidentas Coolidge.
Visi sakė, jog šiandie negalimas tomis motorinėmis
mašino nas.
tūkstančius darbininkų, ima
Daugybė pasauly buvo žmo
laikraščiai pažymi,
kad j o daiktas pramatyti ir nusaky mis.
rūpintis jų i r jų šeimynų li
yerff užganėdintų pirkėjų ir par
nių, kurie būdami jauni ne
ti tų vis,ų geradėjysčių, ko
kalba buvo įspūdinga.
1923
metais
visose
S.
Vals
kimu. jVienos bendrovės taip
duos jums Borden's Ižgaruodintą
turėjo progos siekti aukštes r
Kalbėdamas apie šalies po kias pasauliui duos Da\veso tybėse nelaiminguose
atsiti
elgtis verčiamos Įstatymų, gi
Tečiaus tai at
litiką Prezidentas gynė Auk planai.
kimuose su automobiliais žu nių mokslų.
Pieną jei reikalausi.
kitos savanoriai, kad paten
ščiausią Teismą.
Kai-kurie
Pirmiausia
tais
vvkina- vo 16,000 asmenų. 3'ai galy liko senatvėje i r daugelis jų
kinti darbininkus.
pagarsėjo.
Mandie agituoja
tam Teis mais planais bus
Jis žino, kad parduodant jums Borden's Pieną,
įvykinta bė žmonių aukų.
Antai Pennsylvania
gele
Dėlto, mokytis niekad nėra
mui suvaržyti teises.
Aukš- Europoje ekonominė taika.
•jūs nusiperkate geriausį ir gryniaiisf Ižgaruo
Tečiaus nėra priemonių aužinkelio bendrovė savo darbi
pervėlu.
Studentas.
dintą Pieną. Jis dažniausia daugiau užmoka už
ninkams parduoda bendrovės '•':aus to Teismo nori pastaty- Ekonomine taika paskui sa tomobilių vartojimo arba jų
Borden's Pieną, bet jis parduoda jums jį įą)
šėrus i r tuo 'būdu juos daro i Kongresą. J e i tas įvyktų, ve neš politinę taiką. Euro skaičiaus sumažinimui. Nes
pačia kaina kaip i r kitu rūšių.
šiandieniniam
tuomet nebūtų kam saugoti pos ekonominė taika pakels automobilius
KAIP GYVENASI
savo dalininkais.
Nesau gerbūvį.
Kuomet Europoje gyvenimui būtinas.
ANGLIJOJE.
Štai Northern Pacific gele 'ali«*s konstitucijos.
I r laiil yra. yisur Suvienytose Valstijose, | na*
Tečiaus skaisčių nelaimin
žinkelio bendrovė savo 25,000 gojama konstitucija nebetek gerbūvis žydės', Amerika tai
mus po visą šalį, gToserninkai kasdien pristato
Pastaraisiais metais Angli
gų* atsitikimų galima sumažin
darbininkų apdraudė 50 mi tų vertės, gi gyventojai tuo pat turės gyruosius laikus.
Borden's I&garuodintą Pieną savo kostumieKas link iškilimo Vokieti !ti pildant gyvuojančius įsta ja praleidp nemažai triukš
lionų dolerių sumai.
Kas iš met turėtu atsisveikinti su
riams. Lietuviu gaspadines pradeda pirkti
mingų
valandų.
Tai
buvo
laisve.
Po
to
Šioj
šaly
pa
tymus.
Nauji
įstatymai
nie
jos
prekybos,
kurios
taip
darbininkų nori apsidrausti
Borden's Išgaruodintą Pieną nuo savo groaukštesnėms sumoms, toksai, kiltų socializmas, bolševizmas 'daug bijo Anglija ir Skandi- ko negelbės, bet dar daugiaus sprendžiant jai įvairias, naBeminko, nes žino, kad Borden's Pienas už-!
cionales
ir
internacionales,
navijos
valstybės,
tai
tas
aar
kas
kitas.
apsunkins
jų
vykdymą.
suprantama, privalo ir nuo
ganedina ju reikalavimus^
sunkias
problemas.
merikoniškai
pramonei
visai
Kas
gi
nori
šaliai
tokios
savęs mokėti bent koki.) pre
Vieni komunis nepakenks.
Pirm vienerių metų konserMOKYTIS NĖRA VĖLU.
Borden's ISgaruodintas Pienas yra grynas ūkiu
miją. Bet prie to mokėjimo pragaišties?
Tr štai delko. Kuomet Vo
tai.
vatistų
partija
pralaimėjo
pienas su smetona nenugriebta. Jis yra ge
prisideda ir pati bendrovė.
Per ilgus šimtmečius žmo rinkimus.
Pirmo jon vieton
riausias pienas šeimynos reikalams, kur tik
Kitos didžiulės
bendrovės Prezidentas ragino gyvento kietija norės gaminti kuodau
muro siena už gausia prekių, iš nieko jų ne nės <laug mokslo įgijo, galy atsistojo darbo partija. Li
pieno reikia. Ar esi jį išbandęs su kava? Jei ne,
taipat daugiaus rūpinasi dar jus stovėti
J a i bus rei bę dalykų išmoko, nesuskaito beralai pasirodė nelaiminges
tai pabandžius rasi> kad tavo kava turės visai
bininku ir jų namiškių liki- Aukščiausiojo (Teismo autori galės gaminti.
tetą. Nes nors ei a valdžia ir kalinga visokia žalioji" med mą daugybę gamtos paslap ni už konservatistus.
skirtingą skonį. Jis puikus kiekvienam virtuves
mu.
Ilgus šimtme
Po rinkimų valdžion, ir tai
reikalui, kur reiktų pieno ar smetonos,
Taigi, virsta kitoki laikai. tas Teismas priguli nuo žmo žiaga. Tą medžiagą prieina čių atidengė.
i
«,
ji galės čius žmonija t a į ) daug moks pirmukart Anglijos 'istorijoj,
•Įaip elgdamosi
bendrovės nių, visgi yra pavojaus, jei momis sąlygomis
Štai lo atsiekė, kad vienam žmo- pakviesta darbo partija, ku
gerai daro. Joms pačioms y- žmonės per Kongresą, kitų £auti Suv. Valstybėse.
ATMINK
socialistai.
r a naudingiau, kuomet darbi pakurstyti, imtų griauti kon r prekyba ir Amerikai gyvaslgui nebūtų galima nei dalies riai vadovauja
Su gerbūvis.
darbo
i to visa pažintf, nors jam bu- Premieru paskirtas
Borden's Išgaruodintas Pienas y r i du syk rie
ninko skurdas
nespaudžia, stitucijos pagrindus.
griovus tuos pagrindus, griū
partijos
vadas
socialistas
Amerika
Kuropos
ekonomi-jtii
lemta
gyvenCfjvelotą
šimtų
besnis negu paprastas pienas. Jei nori vartoti
kuomet j i s sotus i r sveikas.
tų ir laisvė. Paskui laisvę-- niame atgaivinime veikia ne metų.
MacDonald.
kaip paprastą pieną,4ai turi imt pusę Borden's
Tik vienas plieno trustas lignepriklausomybė.
Dėlto, niekas Žmonių, netu
oficialiai.
I r , anot sekreto
Naujoji darbo partijos vai*
sįlšgaruodinto pieno ir pusę vandens, Jei turi ko
šiol savo tūkstančių
darbi
Prezidento Coolidge argu riaus Meliono, neftficialis gel- ri jiei palinkimo galybę mok-Įdžia rado tūkstančius žmonių
*^avo receptą kur reikia smetonos, imk tiek
ninkų likimu nesirūpina.
/
" '" be darbo, kad tuotarpu gyve
>rdeir*s ISgaruodinto pjęno, kiek sako/ imti
Darb. mentai už Aukščiausią Teis liejimas y r a tinkamiausias slų patirti ir žinoti. Žmomą nesulaužomi. K a s kitaip budas Europai gelbėti.
gaus gyvenimas neleidžia to nimas begaliniai /brangus, gi
ietonosj
mintija, tas šiai laisvės šaliai
Žodžiu tariant, nusakomi daryti. ^Gyvenimas pertrum- darbininkų uždarbiai menki.
GYVAS REIKALAS.
J^i nori žinoti kaip virti su Borden's BgaruoV
mėgina kasti duobę.
gerieji laikai i r palaima ne pas. Žmogus, vos suspėja Taksos taipat begalo aukštos.
'dintu Pienu, išpildyk kuponą paženklindamas,
Vienas Suv. Valstybių Iž
Ši padėtis sukėlė nerimavi
Toliaus Prezidentas kalbė vien Europai ir Amerikai,; ką-nors nauja pramokti, ką
kurių receptų nori, ir mes juos prisiūsim dykai
do valdininkas apskaito, kad jo, kad Suv. Valstybės nepri bet visam pasauliui. Tai Da- nors naudinga išrasti ir t a i mus šaly ir tas daugiausia
šioj šaly virš 400 milionų valo maišytis Europos politi- vveso planų pasekmės.
visa kitam perduoti.
«Ir po gelbėjo iškilti darbo partijai.
dolerių guli be jožios naudos. kon. Bet Europą remti eko
THE BORDEN COMPANY
Jei kaip, tai Daweso var- tų pastangų turi keliauti amDarbo partija j a u ilgiaus
įTa pinigų suma vieton at nominiai v r a kas kita. Nuo das stambiomis raidėmis bus žinatvėn.
Borden Buildmg
New York
vienerių metų valdo Angliją.
Pastaraisiais laikais ypač I r tuo laiku žmonėms gyveni
sidurti bankuose, šiandie lai to amerikonai neprivalo atsi pažymėtas pasaulio istorijor
KUPONAS
j mokslas
begalo pažangus. mas nors nepalengvėjo, bet
Kadangi
Europos je.
koma paslėpta kur senuose sakyti.
Rašalai
Pajai
Duona
Finansininkas Dawes yra l Tai palyginus su žmonių (įva gyventojai pasitenkinę vald
kakaliuose, įsiūta matrasuo- ekonominiai interesai gimi
Pudingai
Mėsos
Saldainiai
Sriutcs
ningi
Amerikos
tos
rūšies
in
šiandie republikonų partijos šios vystymosi, šiandie moks- žia. Darbininkai turi vilties.,
se arba paprastai laikoma na
Košeles
Suvis
VAEDAS
.
—
$
teresams.
kandidatas
į vice-preziden- las, galima sakyt, y r a nenor kad ateity valdžia gaus pro
mie dėžėse.
malus,
neatatinka
žmonių gos jų likimu pasirūpinti, gal
ADRESAS
..
.
,—— - (Lithuaniad)
" J e i g u n o r i m e / ' sakė pre tus,
Tuos milionus taip be jokios
.dvasios tobulinimuisi.
T a i pakils geresni uždarbiai ir
produkcijos paslėpę laiko tie zidentas, "idant Franci ja ir
galima suprasti imant domėn atpigs gyvenimas.
žmonės, kurie nepasitiki ban kitos Europos šalys mokėtų
AUTOMOBILIU PRAM0
pastarųjų laikų
įvairiausius
Bedarbių skaičius šiandien
kais, kurie neturi suprati mums karo skolas, tai tą tik
NES AUGIMAS.
Parlamentui Įduotas bilius, mis kitomis šalimis.
išradimus.
Didžiuma išradi didesnis, kaip kuomet nors
mo, kad įvestuoti pinigai ko- slą geriausiai atsiekime gelTečiaus su savo kolonijo
sulig kurio valdžia turėtij fi
kian " b u s i n e s s a n "
gamina j bedami ekonominiai vokiečių 1911 metais Illinois valsty mų y r a nuolat blogiems tiks butą. jKurie dirba, tų uždar nansuoti namų statymą, Tam mis Anglijai daugiausiai t^nValstybėj
Skiriama daugiausia biai visai prasti.
tautai, kuri perskirta su sa bėje pirmu kartu pradėta re lams.
naujus pinigus.
tikslui per 40 metų turėtų ka tfų nesmagumų, kuomet jai
Bankininkai tokią
padėti vo senuoju militarizmu ir pa gistruoti automobiliai remian karams, taigi, žmonių žudy bedarbius šelpia, bet vargas, but pavartota mažiausia 4 nevyksta su jomis turėti ge
atsiteisti ir tis pravestu legislaturos įsta mui, miestų griovimui ir vi- kad iždas kaskartas eina men bilionai dolerių.
vadina ekonominiu pavojum. lanki su visais
Parlamento rųjų pirklyl)os santykių.
kvn.
tymu. I r tais pirmaisiais me sako naikinimui.
Kadangi paslėpti pinigai ša draugingai gyventi.''
atstovai labai rimtai atsineša
Štai pačioje
Amerikoje
Nežiūrint
to,
darbininkai
Tos
rūšies
mokslas,
taigi,
tais
valstybėje
įregistruota
Ag.
liai neduoda absoliučiai jo
žmonės gyvena
viename ir
į tą projektą.
kios naudos i r trukdo dauge
38,000 automobilių.
Valsty ir skaitysis nenormalus. Nes laikosi ramiai. J u k turi darPriede Anglijos ūkininkai tame pačiame kontinente. I r
Tikisi
bės iždas pelnė 105,000 dole-'jis labiaus palinkęs uuož- bo partijos valdžią.
lį įvairių ekonominėj srity
NUSAKOMA PALAIMA
reikalauja valdžios pagelbos. štai dažnai kįla nesusiklausyHų.
Įmiems žmogaus instinktams. sulauksią geresnių laikų.
PASAUUUL
darbų.
Airijos sienų klausimas ne mas, netaiką ir net neapsikon
.Šiandieninio mokslo dės Butų problema.
1912 metais skaičius auto
Ekonomistai sako, kad visi
I r nelengvas daiktas
išspręstas.
\6kotija ir net timas.
Nesenai iš Europos gryžo mobilių j a u pasidvrgubino, gi niai nustatyti taip, kad žmo
Po karo butų problema pa Valija reikalauja
pinigai būtinai turi but pa
autonomi įvairių tautų susikivireijimus
gus
iš
jaunatvės
butų
supa
silieka taip kaip buvus neiš jos.
Praeitą gegužės mėne- sutaikinti.
jungti darban, jei norima, Si$v. Valstybių Iždo sekreto 1914 m. jau buvo 131,000.
(
Tas
Tais laikais tas visiems at žindintas su abelnąja apšvie- spręsta.
i_ v
™ labiausia
. „ _ ™ vald^ - j - . y a j i j o s gyventojai balsuokad valstybei
gerai klotusi. rius Mellon. Kalbėdamas su
Tai kas gi sakyti apie An
J
. ,\
. x,
gliją su jos skaitlingomis ko
Be jokio darbo laikomi pini laikraščių atstovais sekreto rodė kaipo nepaprastas daik ta, su svarbesniųjų mokslų ša žią ir graužia. Kai-kas butų, * ,
*
'darni
pasirinko
savo
kraštui
kų
pagrindais.
Paskui
tuo
problemą
Anglijoje
vaizduo
tas.
Bet
tai
buvo,
"galima
gai juk pačiam savininkui y- rius Mellon labai optimisti
ir sostinę. Daugiausia balsų lonijomis. Anglijos gyvento
remiantis,
kad
galėtų
specia
ja
kaipo
svarbiausią
šiandie
sakyti, tik pradžia automobijai nuo kolonijų
gyventojų
ra kenksmingi. Žmogus nuo niai atsiliepia apie Europos
teko Cardiff miestui.
lizuotis
kokioj
nors
vienoj
ninę
socialę
Anglijos
proble
Nes nuo to
ir viso pasaulio ateitį.
Tai | lių pramonės,
skiriasi ne vien savo pažvallat turi jausti baimės, kad jų
Nes kiekvie mą.
Užsienių reikalai.
skaičius mokslo šakoj.
dėlto, kad Londono konferen laiko automobilių
gomis, bet kalba ir religija.
kas nepatvogtų arba neatim
Tarptautiniu
(internacioPo karo pavieniai žmonės
Šįmet Il nas protu a r rankomis atlie
cija pavykusi žinomais eks nuolat ėjo didyn.
Tas pat skirtumas yra tarpe
s i
Anglijoje
negali
statytis
na-Jnaliu)
atatžvilgiu
Anglija
tukamas
darbas
reikalingas
spe
pertų (įDaweso) reparaciniais linois valstybėje įregistruo
pačių kolonijų.
Geriausia vieta
sutaupy
mų.
Tam
tikslui
nebeturima
'
ri
daug
nesmagumų
su
Francialio
išsilavinimo.
planais. Pažymi, kad tų pla ta jau virš vienas milionas
Anglija jaučiasi laiminga,
tiems pinigams y r a bankas.
Tai
puiki
metodą.
Kiek-pinigų.
Oi
bankos
namų
staei
ja,
Vokietija,
Indija,
Egipnų vykinimas duos daug nau- automobilių i r valstybės iž
(Tęsinys 4 pusi.)
Ten padėti pinigai
duoda
Dau- tymo pavieniams nefinansuo tu, Palestiną ir su kai-kurio[dos ne vien Europai, bet dar das taksomis pelnys virš 12 vienam j i prieinama.
naudos savininkių Ir visuo-
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'jmęs raWii;> į savo rankas, bės Dirvos" redaktoriiis ma-; Kaip įĮ,»»jyĮi A m t ų t j e .
Anglijęs kataRfcai turi pa- p N. KAirAŪSKAlflr,
4423 So. Eonore S t
sidžiaugti, kad daugelis jų
j neradau jokių keblumų pra šai tekreipė dėmesio į ty svar
'- - •»• •
tinkami ženkleliai
<
(Tąsa iš 3 pusi.)
brolių
susipranta ir gryžta
dėtųjų darbą toliau tęsti.
MARTINKAITI3,
3) Trečias svarbus klausi-; kuomet jos pirklyba su kolo- atgal tikrojon Dievo Bažny
Mūsų visų metų darbuotė
4549 So. Hermitage Av.
nijomis
nesutinka
jokių
kliū
čion.
mas
—
tai
organas.
Čia
reidaugiausia lietė organizaci
i LITH. S A L E S CO*P.,
t
čių.
Bet
jei
kartais
pirklyjogei per pereitus metus ta jos ugdymą ir bėgamųjų rei bų dalykų ir, jeigu ne "Drau
PILNŲJŲ BLAIVININKŲ
3311 3a, Halsted St.
g o " redaktorius, kuris daž boje kasNsugenda, tuomet vis
EMMA GOLDMAN R
po suorganizuotos kelios kuo kalų tvarkymų. Patogesniam
nai pasirūpindavo ^Blaivy kas pradeda įrtį ir iškįla ne
CIGAK STORE,
RUSIJA.
pos ir vaikų skyrius ištobu garbesnių reikalų aptarimui
bės Dirvai" atatinkamų strai girdėti nesutikimai ir nesma
Gross and Ashland Ave.
L Pilnųjų Blaivininkų me lintas.
Raportas priimtas. centro valdyba turėjo per vi
Išsitarimai
Emmoa
<įįrx>ld~
psnių, mūsų organas butų vi gumai.
tinis seimas buvo Rugsėjo 1 (Jo raportas yra organe at- sus metus net tris susirinki
J. F. MALLY,
sujudino
visus
p a d tai visa neįvyktų, An landijoje,,
suomet buvęs
tuščias.
Šį
mus
—
3
spalių
1923,
24
va
Vice-pirm. Rod., 1924 m., Worcester, Mass. spaudintas).
£33 W. 18th S t
klausytojus. J i kaipo anar
taip svarbų organo klausima glijos valdžiai reikalinga di
sario
ir
13
liepos
1924
metų
čkienės ir Štaškiefiės rapor
chistų vadas buvo deportuo
Pinnoji sesija.
45th at Halsted $ i
dabartinis (Seimas turi buti-^ delė taktika.
—
kurių
metu
buvo
štai
kas
tai priimti.
Raštininkas J.
1
iš
,Seimą atidarė su malda,
Anglija iš kolonijų turi be-i *
^ r & o * prieš kelis
nutarta ir įvykdinta:
nai kuogeriausia sutvarkyti.
Svirskas išduoda raporte iŠ
14 St. and Halsted St.
metus.
Sus-nio pirm. Kun. Dr. J.
4)
Administracijos
reikaf
&**•
daug
naudos.
Iš
jų
An
1)
Organizacijos
ugdymo
kurio pasirodė, jogei S«B-mo
Ji energingai pareiškė, kad
Navickas.
Sekančios kuopos
Maxwell and Halsted St.
narių yra 450, 17 gyvuojan klausimu buvo nutarta turėti lai irgi nebuvo užmiršti. Ži- #J0«i gabenama žalioji me- Sovietų Rusija nori didžiausi
prisiuntė delegatus: 1 kp.
Laikas noma, kad įvair,ųs pažymiai džiaga. Iš tos medžiagos pa
S. E. Cor. Maxwell at
čių kuopų, raportas priimtas. naujų narių vajus.
melų
pasakyt
pasauliui,
tvir
Waterbury¥ Conn.: M. Douvajui buvo nuskirtas gavė turi daug vertės organizuota- gaminami visoki daiktai, siun
Halsted S t s . .
tindama, kad rusai dabar lai
gelienė, Klnienė, O. Radzevi- Iždininkė Sidabrienė užduoia
me darbe. Visa, kas gražu, * « i i k<*mijas ir sis didenios metu.
da r
rt
iš kurio
svi.
1
C. KAHLER,
čienė ir O. Skamanaitė.
»P° $
* • * *
traukia
į
save
žiūrėtojo
akį.
^
P*
™
parduodami
a)
Į
ši
darbų
tapo
pakvies
30, kad Sus-mo turtas siekia
Mes
tok
Einma Goldman pabriežė,
1930 Canalport Ave.
2 kp. Cambridge, Mass.:
iiam tai tikslui įvairios or* e l g i a s i vadinati
įvairus
kalbėtojai,
kurie
sa
450 dolerių, raportas priin>
Kun. P. Juškaitis, A. Zavecganizacijos, kad pasipuošus ir m e išnaudojimu.
Bet Ang- kad bolševike valstybė yra^ STANKUS,
vo
prakalbomis
atnešė
daug
kas, M. Gedžienė, A. Bironai- tas.
paeižymėjue, dėvi ir vartoja u J a t a i gadina paprastuoju tiek kapitalistinė, tokia milir
919 W. 33rd St.
naudos
mūsų
^-Sus-mui.
Jų
Iždo
globėjas,
kun.
J.
Ja
tė, A. Tulienė, ir O. BubliauIr ji atvirai tarinė, kaip po carais, jeigu
tam tikrus pažymius. Pana "business'tt."
tarpe
reikia
pažymėti
šiuos
kaitis pranešė, jog visos kny
skaitė.
šiai ir su mūsų Sus-mu. Šiuo pripažįsta, kad be tokio "bu- dar ne daugiau.
asmenis:
kun.
P.
Saurusaitis,
gos yra tvarkoje, raportas
Pasipasakojo ji iš savo pa
siness , o" negalėtų
keletos
9 kp. Lawrenee, Mass.: O.
klausimu
štai
kas
šįmet
pa
Kituose miestuose:
kun.
J.
Jakaitis,
Dr.
Pakštas,
priimtas.
Redaktorius kun.
tyrimo. Sakė, kad anarchis
savaičių išgyventi.
Baubienienė ir J. Kriviutė.
daryta :
p.
Svirskas
ir
kiti.
J. MOCKUS,
P. Juškaitis išdavė raportą iš
tų
revoliucionierių
partijos
Kolonijų
gyventojai
taipat
25 kp. AVoreester, Mass.:
a) Sus-mo nariams padirb
bf) Centro valdyba lygiai
1301 S. 50 Ave.,
savo darbuotės, raportas pri
žmonės, prie kurių ji priguli,
jaučiasi
išnaudojamiDaž
iT. Blaveckas, J. Leonaitė, V.
priėjo prie išvados,
"kad ti nauji ženkleliai, ne tiktai
Cicero, Hl.
imtas.
nai girdimi už nepriklausomy yra baisiai kankinami kalėji
Rimša, M. Kirmilienė, M.
Blaivininkų organizacija vis suaugusiems, bet ir mažiems;
VIII. Nutarimai:
F. KARPAITIS,
*be. šauksmai. Retkarčiais su muose ir koncentracijos sto
Bakšiutė, J. Ta tūlis, J. Dauįvairaus
grožio
ir
vertės.
gi
yra
ne
tiktai
idėjinė,
bet
1. Blaivininkų organu pa
E. Goldman sako,
127 E. Main St. f
kilimai.
Bet kol-kas Angli vyklose.
čiunas, P. Maukus, P. Liubib)
Sus-mo
kuopoms
at
likti "Drauge" " B . " sky taipgi ir dvasinė organizaci
Amsterdam, N. Y.
jos retežiai vkur dar stiprus nors kapitalistas yra Olandi
nas. M. Ko}>kiem\ V. Kereispausti
puošnus
diplomai
su
ja,
ir
todėl
jinai
reikia
būti
rius.
vis tik kitų
ir negreit bus galima juos su- jos valdytojas,
sienė ir V. Seniauskienė.
THE H T H . STORE,
C.
Valdybos
parašais.
nai
platinti
per
Bažnyčių.
2. Surengti naujų narių va
liuosybrė nėra varžoma. Bet
..
trupinti,
49 kp. So. Boston, Mass.:
Athol, Mass.
IŠiuomi tikslu nutarta kreip
c) Lygiai atspausti nauji
jus.
Rusijoj
kaip
tik
atbulai
—
Mokytdas.
Kun. P. "Strakauskas, J. Meš
3. .Surengti Blaivybės sa tis į visus lietuvius misijo- priesaikos lapeliai, naujiems
tik tų nuomonę galima išreik
C. A. VENCIUS,
Nors
Anglijos
iždas
pustu
kauskas, M. Asikaitė, M. Ba
nierius,
kad
jie,
duodami
mi
nariams būtinai reikalingi,
vaitę, apie antrų savaitę Va
Lawrence, Mass.
štis, teėiaus visoj valstybėj šti, kuri yra valdžios užtvirrauskienė, O. Odomaitienė, O.
sijas
įvairiose
kolonijose,
ra
nors kartais ir seniems pake
sario mėnesio, ir visas įeigas
ma tarptautiniame antimilidenorainaeionalės
(įvairių
re
Jakimavičienė, M. VestvildieM. BRAČAUSKAS,
ginių per pamokslus žmones liui, kadangi esama Sus-mo
taristų
kongrese
Hagoje,
0atiduoti Centrui.
ligijų) mokyklos
visas lai
nė, K. Babinskienė.
187 Ames St.,
prie
blaivybės
ir
tenais,
kur
narių,
kurie
ne
visam
amžiui
tinta.
4. Suruošti loterijų ir pusę
Broekton, Mass.
Naujos Anglijos Apskri pelno duoti Lietuvos "Blaivi klebonai sutinka, įsteigtų at priima priesakų r. todėl lai kas remiamos ir palaikomos.
tys: X. Urmonienė.
skiras Blaivininkų
Sus-mo kas nuo laiko toji priesaika Anglijoje apšvietimas smar
J. .VASILIAUSKAS,
ninkams."
"DRAUGAS"
GALIMA
.
kiais
žingsniais
eina
pirmyn
Centro nariai: Kun. Dr. J.
820 Bank S t ,
5. Nutarta, kad C. Valdyba kuopas" (2 c. v. susr.). Ši prisieina atkartoti.
GAUTI
ŠITUOSE
,
ir
tuo
žvilgsniu
Amerika
ne
Navickas, kun. J. Jakaitis, J. pasistengtų įgalioti važiuo tas centro valdybos atsišauki
Waterbury, Conn*
oį) Tiktai vienintelis perei gali susilyginti su Anglija.
VIETU0SE:
mas
neliko
be
pasekmių.
Tė
Svirskas, O. .Sidabrienė, P. jančius i Lietuvą inteligen
to Seimo nutarimas, kurio C.
Rev. VALAlfTIEJUĄ
Vaikų mokinimas priverstiC
h
i
c
a
g
o
j
e.
Stoškienė, kun. P. Juškaitis tus, tuo būdu jie galėta at vai Andziulis, Česaitis ir Na Valdyba neįvykdė, tai brošiū
•
46 Congress Are.,
vickas
misijų
metu
visur
ra
ir L Ročkienė.
nas.
To
priverstinojo
moks
J. KAZAIT1S,
ra spausdinimas. Tąjį klau
stovauti Amerikos BlaivininWaterbury, Conn.
gino
žmones
prie
blaivybės
ir
Svečiai: ,Kun. K. Vasys, gus Lietuvoje.
simų C. Valdyba savo posė lo metus vaikams norėta pra
3350 Auburn Ave.
Rev. J. ZIMBLIS,
kun. J. Abromaitis* kun. J.
& Platinti knygas atspaus Ui\\ kurie se vieto, \ įarfpe ra dyje štai kaip aptarė; "Bro ilginti ligi 16 m. amžiaus. :V, MĄLLEY,.
,,
Į
;
Salmon and Venango St.
Koncevičius, kuo. A. Petrai dintas Lietuvoje.
Ypatingai •l'i kunigu klebonų pratarimą, šiūrų spausdinimo klausimas Tėėiaus parlamento didžiuma
1805
W.
46
St.
įsiteigė net ir kuopas, pavyz atidėtas ilgesniam laikui, ka ta projektų atmetė.
Philadelphia, Pa.
tis, kun. L. Kavaliauskas, per ''Blaivybės'* savaitę.
Palikta
TARA<S.
klierikas Vincas Bačvs ir S.
7. Nutarta, kad pačios kuo džiui: Scranton, Pa.; Cicero, dangi esamą .svarbesnių rei 15 metų amžius.
P. STATKUS,
UI.; New York, N. Y.; ir ki kalų." (Į. <v~v. susir.). Jei
Kneizis.
Buvo ir daugiaus pos rengtų prakalbas.
1621 W. 43 St.
Tečiaus Anglijoje nesimato
453 N. 13 St.
tose
vietose.
svečiu.
didelių
mokyklų
butų,
kai
kad
8. "Blaivybės" konkursų
gu Seimas' rastų šitų klausi
Philadelphia, Pa.
Clark and Van Buren S t
II. Sveikinimai: Cerb. kun. paskelbti organe, ir Lietuvos
2) Antras didelis svarbus mų aktualiu, gali jį lengvai Amerikoje, ir nebeturima to
S. W. cor.
Rev. J. KAULAK!&,
J. Jakaitis sveikina seimo da laikraščiuose.
įvairaus ir turtingo mokyklų
klausimas, daugiausia centro įvykdinti.
Van Buren and Wells St.
324 Wharton įšt.
lyvius; kun. J. Koncevičius
9. Nutarta redaktoriumi iš- valdybai rūpėjęs, tai priauApibrendinti visų oantro išrengimo, *koks sutinkamas
Philadelplna, Pa.
sveikina Liehfros Blaivininkų rinkti kun. Dr. Matulaitį ir gančio jaunimo blaivinimas, valdybos veikimų per ištisus visur Suv. Valstybėse.
12 and Jefferson jSt.
vardu; kun. P. Juškaitis svei jam mokėti $100.00 į metus. Šiuo klausimu štai kas padą metus galima keliai sakiniais:
Bet užtaigi Anglijos kolo
ff. KRIŽINAU^KAS,
State
and
Madison
St.
kina Cambridge Blaivininkų
10. Netalpinti organe raštų ryta: išdirbtos taisyklės, ku- Susivienijimas žymiai paau- nijose gyventojų švietimu be
38 E : Center St.,
vardu; S. Kneizis sveikina S. nepaliečiančių Blaivybės.
Homan Ave. and 12 St.
rių prisitaikydamos kuopos g 0 ; susitvėrė keletas naujų veik visai nesirūpinama.
Shenandoah, Pa.
Bostono moksleivių vardu-.
Milwaukee at Girard
11. Reinių laikyti Darbo die gali organizuoti mažučių blai [kuopų.
Finansinis Sua-mo Katalikę Bažnyčia.
J. FILIPOVICH,
Kuomet Suv. Valstybėse
Laišku sveikina Naujos Ang noje — Labor Day.
vininkų skyrius. "Vaikų mo stovis ytin pagerėjo, nes dvi
Paulina and Milwaukee A v . |
437 8©. Pacą S t
lijos Apskričio pirm. M. Ka12. Seimas kitųmet
bus kesčiai į metus 25c; šitų pi gubai padidėjo. Plati propa šiandie siaučia religinis fa
Baltimore, Md.
natizmas, daugiausia atkreip
Wells and Madison St.
manduLbi. Telegramais svei Athol, Mass.
nigų 5c. siunčiama į centrų, ganda salėse, bet
ypatingai
S. W. Cor.
kina J. Kazlauskas nuo pir
P. LUKŠIS,
IX. Skaitvtas laiškas nuo gi kita 20 liekasi kuopos ižde. bažnyčiose, jaunimo organi tas prieš Katalikų Bažnyčių
mos BĮ. kp., AVaterbury, fcįv. Kazimiero Vienuolyno, Iš šitų ižde likusių pinigų zavimas ir! blaivios spaudos ir mokyklas, Anglijoje to nė
190 Van Buren St.
State and Van Buren £ts.
ra. Anglijoje Katalikų BažConn., 3 - Jakutis iš Cam Pažaisly, Lietuvoje, prašant kas metas jie gali
Xewark, N. J.
suruošti rėmimas nepasilieka be vai- m&m
prosperuoja, daro pa47th and Robey
bridge, ir M. Šeštokas iš New paramos, padaryta kolekta ir sau išvažiavimų arba pasilin
sių mūsų visuomenėje.
Mū žanga^ nors šiandie iš kiek
C. GOBEB,
York.
S.
W.
Cor.
18th
and
surinkta $48.85.
ksminimo vakarėlį. Savo su sų
Sus-mo ne triukšminga, vienų 20 gyventojų
4834 Wegg Ave.,
randasi
III. Seimo Valdyba: pirm.
Halsted St.
X. Valdvba:
sirinkimus jie laikys atskirus bet rami darbuotė, įgyja **s vos vienas katalikas.
E. Chicago, Ind.
Žino
Kun. Dr. J. Navickas, viceSusirin- daugiau užuojautos mu&ų vy ma, ir Anglijoje yra fanati
Dvasios Vadas — Kun. P., nuo suaugusiųjų...
Western and Blue lsiand
I. GRIGOTAVICH,
pirm. Radzevičienė, rast. S. saurusaitis.
kimus jaunamečiai
privalo suomenės vadų tarpe ir to- ke, bet jie neskaitlingi.
36 W. Wh St.,
J. SAUNORAS,
Kneizis. Komisija įvairiems
Pirm. — Kun, J. Jakaitis, laikyti kas du
mėnesiu" ir del metai į metus toji blaivyPraeitais
metais
Katalikų
St. Charles, 111.
2554 Blue Island Ave.
darbams: Kun. J. Jakaitis,
I. Vice-pirm. Kun. J. Kon- daugiau panašių nutarimų pa 1 bės sėkla, pasėta*" lietuviškoje Bažnyčion priimta 12,000 at
kun. J. iKoncevičius, J. Leo cevicius,
daryta, kad palengvinus jau- dirvoje, atneš gausingų vai- sivertusių anglų.
J. ŠIRVAITIS,
J. ?ARANAU,SKAS,
Kunigys
naitė ir J. .Kriviutė.
9258 Cardoni Ave.,
4437 S. ;Talman Ave.
II. Vice-pirm. — J. Kriviu namečių organizavimų. Jiems sių.
tėn pašaukimai nors neskait
IV. Nutarta: Sveikinti tele tė,
lygiai tapo padaryti i r , ataDetroit, Mich.
Kun. Dr, J&nas Navickas, lingi, tečiaus 500 nuošimčių
J.
JURKBAS,
grama Amerikos Prezidentų,
*Sus-mo pirm.
Raštininkė — J. Leonaitė, kia pažymėti, kad "Blaivystovi geriaus, negu pas pro
J. MATUL&NAS,
2424 W. 45 St.
Federacijos JCongresų ir Lie
Iždininkė — Sidabrienė,
testantus.
Šių dvasižkijos
906 So. lineoin S t , ;
tuvos Valdžių
per atstovą;
J.
ŠMUKŠTA,
Iždo glob.: Kun. P. Straskaičius nuolat eina mažyn.
Waukegan, IH.
laišku sveikinti Lietuvos Blai kauskas ir J. Svirskis.
1904
Canalport
Ave.
dvasiš
t Mkusių protestantų
N. KULYS,
Seimas užbaigtas su malda,.
vininkus.
KNYGYKAKS IR ŠIAIP INTELIGENTAMS.
kių vietos dažnai neužpildo
P. B A K U T I S ,
Ž I N O T I N A
802—8th ,St.
V. Kun. J. Koncevičiaus j 4;45 v a l . po p į e tų.
mos ir jjų reli'ginės kuopos
901 W. 33 S t
Waukegan, 111.
Jau išeina iš spaudos St. Tijūnaičio ruoštas vadovėlis
paskaita "Blaivybė Lietuvo
Pirmininkas
mūsiškiai tariant parapijos,
S. LESINSKAITS,
je >>
Ktm. Dr. J.
Navickas,
suįra.
4634 S. Wood St.
užbaigta
Pirmoji
sesija
Raštininkas
AB žrNAi K A S
Anglikonų
(protestantų*)
S. Kntizis.
duodas suprasti, kaip yra kenksminga vartoti svaiga
35th ant Halsted Sts.
B v. Petro katedros vyresnis
Lietuva priėmė beveik vįs^jj
lus,
kokios
blogybes
kyla
iš
to
ir
karp
nuo
jų
pasiliuoAntroji sesija.
dvasiškis pirm keletos mėne
suoti. Taip pat pasirodė ir A. Kaaateučia knygutė
Amerikoniškus sportus; BascMilwaukee and Robey
VI. Skaityta praeitų metų
BLAIVININKŲ CENTRO
sių atvirai pažymėjo, kad per
ball, i'ootball arkliu lenktynęs
X. E. Cor.
Su-mo protokolas ir tapo pri PIRMININKO ATSKAITA.
dešimtį praėjusių metų ang
ir trumpa laikę ketina įsitai1
imtas be pataisymo.
P.
ZATTRA,
likonų bažnyčia nebetekusi 3
syti didelį plota žemes kaimui
Pereitų melų Blaivininkų
2107
W.
22
St.
VII. Centro Valdybos ra
imliotų savo išpažintojų, iš
goiio?
Seimas man suteikė didelės
portai :
, Abidvi knygas galima gauti:
kurių 300,000 prigulėjc Lon
A. MAJŽENIS,
Ar žinai kad Helnmr TarKavae.
Liaudies
Namuose
(Blaivybės
Centre).
Dv. jVadas Kun. P. Sauru garbės — išrinko mane Susdono anglikonų
diocezijai.
1^52 W. 22 PI.
Uztaj, kas nori sukurti sau ir kitiems launę, privali
kiški eigaretai turi skaniausi
saitis prisiuntė raportų laiš mo pirmininku. Kadaiigi pe
si'as didžiai naudingas knygas įsigyti. Kaina: pirmo
Be to, tuo pačiu laikotarpiu
hkoni 100% grynai TuckiSko
sios
—
1
Ki,
antrosios
20ct.
Imant
virš
16
ekz.
nulei
31
$t.
and
Halsted
St.
reitų
metų
centro
valdyba
or
ku — raportas priimtas.
sekmadienių mokyklos (suhtabako tikrai busi yateakoidžiama 25%.
4
Pirm. Kun. d>r. Navickas iš ganizacijos reikalus tvarkė
nebetekusios
Tiksui
ko kyla visas ąelaimag — įų išvengaite . day scboals)
Z. AUŠj^ALNAITU; . - jįlaaj taip kaip kr kki.
A: Su prlsiuntįnu — dvigubai.
davė raportų paaiškindamas, labai rūpestingai, todėl, paė900,000 mokinių.
4535 £>. Hermitage Ave.
(Apgr.)|
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NAUJIENA!

ALKOHOLOCIJA

"ALKOHOUS - TAU? 5YASI0S K
PR8T0 fflOYTOJAS."

f
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Penktadienis, l U g s . 12, 1924
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CIEVELAND, OHIO.

i LIETUVIAI AMERIKOJE
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Prie parap. budos darbuo
jasi dvi labai gabios, ar tai
moterys ar merginos, nežinau.
1 "'
Puikiai sekasi.
Išrodo kaip dvi sesutes. Bet
Rugp. 31 d. Sv. Antano pa- kaip jau juodvi ką pagauna,
rap. bazaras prasidėjo. Ba- tai žmogus nei nesi junta kaip
zare dirba visos katalikiškos Bazaro rėmėjų liekti. Žiurek

CICEROJE
—i

draugijos.

Visų

draugijų

bu- 'jau

dos puikiai papuoštas ir, kie
kviena gražių, brangių daik
tų turi. Kaip tik žmogus į
svetainę įeini tuoj, rodos,
traukte traukia pažiūrėti bu
dos vidų.
Pas darbininkus, prie būdų
ir būdose, apsireiškia labai
grtiiftas, mandagumas ir bizoiškumas. Todelei ir nestebė
tina kati Bazaras Puikiai Se
kasi. Jau kaip girdėti, dvi
tūkstantines su kaupu jojo. O
• la tik pradžia.

Dr. Chiropractor ir
Akušerka
ANIELĖ KAUSHILLAS

ir

perka

tikietų

arba

"kendžių" traukia. Vyrai ir
gi puikiai darbuojasi.
{Jirdėtis, kad neužilgo bazare žada bučierių vakaras bū
ti. Ketina viyi Ciceros groseniihkai ir bučerninkai "in
corpore" į parap. bazara maršiuoti. Puikus dalykas. Juk
tai savo parapija eitų remti.
Kiti biznieriai ir ketina ne
pasiduoti. Girdėjau viena sai-iuninkij. kalbant, šimtinė nepinigas bus, kai aš parap. Baaaran ateisiu.
Lankytojas.

PRANEŠIMAS SERGAN
TIEMS.
Mes gydome pasekmingai
įvairias ligas be vaistų, vi
sais naujausiais pasauli] e
žinomais gydymo budais.
Atsilankykite į
TRAUKS HEALTH
INSTITUTE
3327 8. Halsted Street

tanti.

,

V

Aš kaip gyva nebuvau "San
daros" ofise, nesu niekad pir
kusi to laikraščio ir nesu to
šlamštelio eiupinėjusi iki man
pakišo paskutinįjį
numerį,
kur rašyta apie mane.
Emilė Romanauskaitė.

f Ant Antrų Lubų)

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

D A K T A R A I :
Telefonas Boulevard

DR. A. K. RUTKAUSKAS

Ittt

Dr.S A. Brenza

GYDYTOJAS TO OHIRUBGA8

4442 So. VVestern A ve.

4408 SO. ASUIiAND AVENUE
Chicago, 111.

Telef. Lafayotte 4148

Vai.:
9 ryto iki 12 plet: 1 po
plet iki S po piet, 0:30 vak. Iki
j » : M vak.
%m

Į ,. • »«•»• • » » • » • • • • • mm

Tel. Boulevard

m

< •"*•

m

*

Dr.
A.
Račkus
Gydytojas, Chirurgras Obs

m

0537

Dr Marya
Dowiat-Sass
i

tetrikas ir Specijalistas
£lektroterapas.
IŠIMA TONSILUS —
1>—Bs

t>—e*
t)—B«

1707 W. 47-th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieni), nuo
O iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo
8 Aki 2 vai. po pietų.

Dr« 1. M. Feinberg '

Oflaaa atidaryta*: kaadlen
po plet Iki » TaL
Medeuomie Ir
iTtaa.
•

Kampas 31st Str.

Dr. Maurice Kahn

^ ^

Te*.

Boulevard 36*6

POŠKA
GYDYTOJA*
CHIRURGAS
t S f 7 So. Morgan Street
Valandos: 9 — U i i 1710*
Vakarais nuo 7 Hrt t
CICERO OFISAS:
1S4S Sontta 40-tb AvenjM
Telef. Cicero 4S1S
Yaland.: t — « : » • % •• kaadlen,
Utarntokals Ir petnycloma nuo f
iki t TmL **Jc

rie dažniausiai garsinasi dien
rašty "Dran^e**.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

•i.
ši

-

,

*?
u

n i

I DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

savo

ofisą

po

numeriu

4729 S. Ashland Ave.
SPECIJALISTAS
Džiovu, Moterą ir Vjmj Li**u
VaL: ryto nuo 10—18 ouo 2—4
po ytetų: nuo
T—8«f
nUara
l Nedėilomis: 19 Iki 12.
TeleionM Mklway 9&S0
rr
mikf

Turėk švarias, Sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėji'mą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

3333 South Halsted Street

'ii»%

DR. P. Z. ZALATORIS

ATSILIEPKITE!

§//J/

Vaandoa: l t lkl I I ryta; 1 Iki •
po pietų; • lkl • vakarą
B^ap^a|nMP*^i>Pif>a!nyi • * • • • • • • ^ (
&*l

Dr. M. ŽILVITIS
Don tįstas
rerkėj* «*vo ofisą 19 BrtghtOB
Fark po num.
mmmmm

' >'

%//,

'
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Tuojaus reikalingas gabus
vargonininkas, turintis gerus
palmdimus. Išlygos geros.
REV. J. 2IDANAVMIUS
260 E. Main Street
Amsterdam, N. Y.
/

Wl

•

Tel.

Aš Vel Pakartuoju!

ADVOKATAS

'

"

• «\

*656

7 Stota Dearborn Btreet

Vakarais: 2151 West 22 St
Telefonas
'i\*

C. Y. C 1 E S I 0 L
A D V O K A T A S
sfelrupolltAO State Banko Raine
tSOi W. SSud S t
Tel. OMal M M

KASIMiR P. GUGIS
ADVOKAT.\S
t t 7 tf. Dearborn Street
Valand.: nuo 6 iki 8:80
Nedėliomis 9 iki 12
Ressd.: 8328 So. Halsted Str.
Telef. Boulevard 1810
Chicago.

J.MILKEVICZ

TAILOR-^I
PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS

HELEN BELMEN JERRY
LIETUVĖ ADVOKATĖ
4454 South VVestern Ave.
Telefonas Lafayotte 4088
Valandos: Nuo 7 iki 9 vakarais,
. Nuo 2 iki 6 Suhatom po piet.

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

Kaip kiti, iaip ir, jus džiaugsites permaina į Turkiškus
Gamintojai augščiausio*
rūšies Turkišku lr Ecyptišku
ctgaretu pasauly.

-^

Telef. Haymarket 1105

K. J U R G E L I O N I S

Patyręs

A D V O K A T A S

1720 West Chicago Avenue

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

Rytais nuo 9 iki 12. Utarainko lr
Ketvergo \akaruis Naujienų
Ofise.
1739 South Halsted Street
ai

Kainos Visiems Prieinamos
Taipgi taisau, r&hu ir
prosinu.

<\*A

JOHN KUCHiNSKAS

J.MILKEVICZ

LIETUVIS ADVOKATAS
2 » 1 W. 22-nd St. arti Leavltt 6L
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 9 rakaro. Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki S
•. Veda visokias bylas visuose
teismuose. Egzaminuoja Abstrak
tas lr padirba
visokius Doku
mentus, perkant
arba parduo
dant Lotus. Namus, Farma* ir
Biznius. Skolina Pinigus ant pir
mo morgičiaua lengvomis išlygo
mis.

I.IETUVYS SIUVĖJAS
610 West 18-tli Street

t.

Cliicągo. U I .

TelcC. Canal 08S4

iORKISHVcTi

1 J, 1 A I T Y S

'"i

PIRMOS KL1ASOS L1ETUVYS KRIAUCIUS

BALYS F. MASTĄ USKAS

A D V O K A T A S
0
Turiu už garbė pranešti visuo
:.
Buvęs
Lietuvos Atstovybes Va
menei ypač savo tautiečiams Lie
šingtone
Patarėju.
tuviams kad as padidinau stocka i
Metropolitan
State Banko l a m e |
savo kriaučiškai ^Jstalgrai, ir da
1201
West
22nd Street
bar turiu didžiausia pasirinkime,
Telefonas
Canal
•«»•
rudeninių ir žieminių materijų.

MONTELLO. MASS.

tai eina, k<į pamato arba kas r
ką padaro tai vi.s vyčiai ir

-•%

Telef. Central 4411

SIUVĖJAI

«*T,'

ie«7

A D V O K A T A S
7 t W. JMooroe Street
Room 904 — Tei. Randolpbt»00
Vm%. Wuo 9 ryto Iki 5 po pieta
y*kN*to S20S s o . Halsted S * .
Telef. Tards 1015

21t* i

HELMARS yra absoliutiškai gry
ni ir įekiuoti i kartono skrynu
tes, kad jie nelužtų.

Canal

W. B A N E S

S.

X

Lietuvis
Graborius
2814 W. 23-rd Place
Chicago, UI.
Patarnauja laidotuvėse kuopigriausia.
Reikale meldžiu at
sišaukti,
o
mano
.darbu busite užga
nėdinti.
TeL Canal 1271

Turkiškas Tabakas turi skonį
— aromatą — kvepėjimą. Tai
priežastis del kurios Turkiškas
Tabakas yra brangiausias tala
kas cigaretams. HELMARS ne
turi nieko kito apart gryno Tur
kiško Tabako ir duoda ju*t go
riausią vertę ui pinigus.

-

ROOM 15S8 TRIBŪNE BLDG.
TeJefonas Randolpfa 1261

S. D. LACHAWICZ

"Niekas neduoda man daugiau
smagumo po pusryčių, kaip už
sirūkyti HELMAR. Jis papildo
pusrytį ir pripildo mane karščiu
dirbti visą dieną!

MtMOtmi

"

Caual

d. PANSTRNA
Fotografas
P.VVSIRNA STMTPIO
1»01 s. Halsted 8t.,
Ohlcago.
Tolumas n«dftro skirtumo
Saukiamas, važiuoja J Tisas
miesto dalis.
B3=r

SIUTAI IR OVERKOTAI

*

Julius Baronas prisiuntė
vyčiai. Ir naktimis jiems vai
:
$35 ir išpildė duota pasižadė
dinasi vyriai. Aš patareia nuo
VISOKIŲ STAILŲ
A D V O K A T A S
to, nueiti pas buvusį Strazdo' jimą laikė įsirašymo į Sv.
11 S. La Salle st. Room 2001
Padarome ant užsakymo geriau
klapčiuką. Tas kaip išniintin- -Ivaz. Dr-jos narius,
Tat. Randolph 1034 Vai. auo t-fi
sia ir pigiausia taipgi,
giausias tai duos nuo silkiyT Nuoširdžiai dėkoju ir reišVAKARAIS:
Valom, Prosinam ir Talsom
SJ01 S. Halsted st. Tel. Btvd. f i l i
rasalo, kuris toki jūsų karš- kiu pagarbos" žodžiu?.
§—S v. v apart PaanlaUo Ir
Pėtnyčios
ta apetite ir baimę prašalins.
Kun. P. Raščiukas,
fšmm I M U •
.m
3249 So. Halsted St.
Ar nors viena lietuviij koChicago, III.
214 Ripley Place,
lonjia galėtų su Clevelandu
Tel. ¥ards «419
susilygyt? Aš misliju kad ne,
EJizabeth, N. J.
mnes Clevelandas turi gerą ir
,
ADVOKATAS
didelę lietuviški) **pryčerką*\ n .111111
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiuiiii»miiiiiiuiiiuu4miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii£
Ofisas DidmlestjJ:
kuri nors vardo nemoka pasi
29 South La Salle Streel
rašyt, bet kaip pradeda spyKambaria 680
PATYRĘ LIETUVIAI SUTVŽJIAI
eių sakyt, tai lupo^ pamėly S
Telefonas Central 6390
Pranešimas Visiems Lietuviams
nuoja, skrybėle ant' akių už
Užlaikome didžiausia linija įvairių rudeni
Vakarais 3223 S. Halsted St,
nių ir žieminiu, materijų.
\
lenda, ir abiem rankom už au
Telefonas Yards 4681
Siuvam
Ant
Užsakymo
sų nusitveria ir traukia sarSiutus ir O\rerkotus naujausios mados
dinkos balsu.
Mūsų Darbas Visados Augštos Rūšies
[TeL Central 6200
Kreipkitės
pas
mus
del
gero
patarnavimo
Šiuos
metus Clevelando
A. S.
Padarome
darbą
gerai
ir
pigiai
?
"veikėjai' turėjo labai geras
Saviniukai
"šermenis", nes buvo palai
A D V O K A T A S
dota TMD. 47 kp. Amžinį at
Vidurmlestyje Ofisas:
•11 Cnlcaco Temple Btdg
s 4837 West 14-th St.
2-nd floor
Cicero, 111. §
ilsi.

. A, A. O L I S

J. B AKT Y S

V. f . RUTKAUSKAS

Į

CICERO TAILORiNG COMPANY

T. BARTKUS IR J, KMSKAS

S

Eillllllll»lll|llllllllllllHllllll»lH»»HllllHIIIIIIUW«WllliHIUW»imUlllinniHtlMlllH
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Traukimas
dantų be skausmo.
Briane yeriasisiai aukso. (Su mūsų
pleitom galima valdyti kiečiausią
maistą. Garantuojame visą savo dar
bą, ir žemas mūsų kainas. Sergėkite
savo dantis, kad nekenkiu Justi svei
katai.
lMft W«at 47-lb M m n
KetoJJ Ą^Ulaud Ave.

JOHN I. BAGDZIUNAS

C.

b»

f !]««»»•»••»•«»«

DETR0IT, MI0H.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau

LIETUVIS ADVOKATAS
Dlemt D. 614—414—127 f 7 l > e « * .
ten ftt. TeL Raodolpb 6584—&A»6
f ,\1 tnmm
A*e.
TeL
ffiBim
MII

se

•*+ • m

•Uiluvis GydytojM Ir
Chirurgas
1821 So. Halsted Str.

La wy er

//

Į

TeL Ganai 0357 Vak. Ganai 9188

ADVOKATAI
J. P.^WAITCHES

•

Vai.: 1—3 po plet. 7—8 vak. Ned.
Lr Šventadieniais 10—12 d.

Į Telef. lioaievsj-d

Eemkitę tuos "biznierius, ku

I I . *

Ofisas 3 1 0 3 S. Halsted St

J

Valandot;
Nuo 10 iki 12 p i e t
Nuo 2 iki 3 po piet
Nuo 7 iki 9 vakare.
Modai, nuo 10 iki 12 piet

i

BUŠAS GYDYTOJAS IR
CHIRURGAS
Specialistas Moterišką. YyrUkų
Vaikų Ir visu chronlika Ugq.

Lietuvis Gydytojas
3303 South Morgan Street

Gydytoja* ir Chirurgai
4 6 3 1 8 . Ashland Ave.
T e l Y arda 0994

'

rai.

DR.A.A.R0TH

Dr. A.J. KARALIUS

r

•

nu* f

)ftso Tel. Boulevard 96*3
Rezid. Tol. Dresel 9191

2160

Chicago, 111.

t* a*

klMj*

1411 So. 50 Ave. Cicero, 111.

Gydo specialiai visokias vyri) ir
moterų lytiškas liga*
2401 Madteen Street
Kamp. Westero Ave. — CUlcago
Valandos: 2—1 po pietų I—9 vak.
Boulevard

p<-iu«

rr«Jk»UU.
*)—B« JafcM PN»
V—PMlJnM
te tmil *m
0 to»J
t'•aU-stasM* (akmeni* t « l * 7 »
tr akmeni* lltpumo puil«j« b* o
poracijo*, BU tam tikromis mok*Uikomla pri«moa*ml« b«l valatal*
%Jtlna gird* J Ina*, ęm
pasekmingai, Ir Ja*
yra retkala* daro oparactjaa,
patą m i T l M talkia mm.ro
ottaat

Telefonas Secley 7438

Tel.

Buvo skelbta, kad mūsų
gerb. Čižauskų koncertas, per
raLdo įvyks 14 d. rugpiučio,
bet koncertais neįvyko tą va
karą dėlto, kad kalbėjo S. V.
Prezidentas per visas /Ameri
kos radio stotis. Čižauskų kon
certas įvyks vėliaus. Taip
gerb. Čižauskas yra sakęs.
Darbai.

Darbininkų reikalai.
Yra pastebėta kad LDS 51
aiopa šiuom laiku mažai ką
veikia ir rodos nematvt, kad
butu bandoma parodyt ge
resnis veikimas ateityje. Dau
giausia kaip numatoma tai
patys nariai neatjaučia orga
nizacijos reikalų. Jeigu kuris
narys yra veiklesnis, tai ant
to yra užkrauta visokių dar
bu iš kitų draugijų ir dnu
giausia darbuojasi po kitas
draugi jas. Tokiu būdu palie
ka darbininkų reikalai vsiai
nuošaliai. Kada reikia kas £
tos draugijo* parašyti į sjfciutlą, tai pirmiausia rašo į
" Darbininką ' \
Taip pat yra pastebėta, kad
L. D. 8. 51 kp. nekurie nariai
yra pastebėjo organe išbrauk
tų narių. Daugumas ieško val
dybos, kad užsimokėjus, bet
nežinia iš kokios priežasties
.padavė per bažnyčią užsakyt,
kad Darbininkų Sąjungos su
sirinkimas neįvyks. Na, kaųten nebuvo, bet aš šiuomi kvie
ėiu visus Darbininkų Sąjun
gos narius ateiti ant sekan
čią kuopos susirinkimo ir pra
dėt kas naudingo veikti dcl
mūsų pačių del Darbininkų oi
ganizaeijos ir del katalikiškos
spaudos gerovės. Tikiuosi kad
nariai supras reikalą ir atsi
lankys i susirinkimą.
Žaibukai.
Clevelando sancTarokai nie
ko pasaulyje baisesnio nema
to kaip Vyčius, nes kur tik-

REIKALINGA.

'r 1 Y

CleveLande kaip ir kitur
pereitus laikus darbai buvo
sumažėję taip kad daugumas
darbininkų buvo paleisti iš
<laibo. Nekuriem reikėjo dar
bų ieškoti po kitas kolonijas.
Daugiausia buvo išvažinėje j
kietąsias mainas. Nors šiuom
laiku ir yra bedarbių ir yra
dirbtuvių, kurios mažai dir
ba, bet vis-gi galima pastebė
ti, kad po biskį prasideda
geriau judėti. Yra vilties, kad
su laiku įeis i geresnį laiką,
bet patartina kad iš kitur ne
siskubintų važiuoti į ClevcATSAKYMAS MELAGIAMS lamlą darbų ieškoti.

Nesuprantama protligė už
ėjo ant So. Bostono sandariejeių. Savo šlamštelyje "Sandąroję" pavadino mane pavyz
dingą vyt ė ir kad aš pati nusiperkanti "Sandara/* ir ga
las nuo galo atydžiai persk^i-

Gydau be vaistų ir be operacijų,
visokias ligas vyrų, moterų ir vai
kų.
Kurie sergate kreipkitės, o
rasite pagelbą. Patarihias dovanai.
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Tel. Y artis 4051
S252 So. Halsted St.

99

5HH

•E

v

7 7 W . Washington

!CEBO Ofisas: Panedėlio vak.
«. Cieero A v. T e t Cicoro * 0 | f
IDGEPOBT Ofisas: Kitais vaa

1

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

\

Atplasnoja laišku stambus
narys T. T. kuris nenori pa
siskelbti, prisiuntė $35 ir įsi
rašė amžinu Šv. Kaz. Dr-jos.
Uoliam Katalikiškos * spaudos
rėmėjui tariu didžios padėkos
ir pagarbos* žocpius.
*vM.' * . -KaSčinkas.

>m » » » « » » « » » » » « ^ H H p > » * * » »

STASULANI

PATYRUS LIBTUVIU KRAULIUS
»Vyrų ir Motęjrų Eabų 8mvėjas
OVERKOTOS IR
OTTlfe
Padarome ant užsakymo greitai ir> pigiau.
Atliekame darbą kogeriausia ufz visiems prieinama
kaina.
Valome, D&zoine ir Atnaujiname Senua.

A

=

2337 So. Legvitt St

Tel. Roosevert %m^ ^ ^ ^ h i c y o . ^

•

cc

RemkHe tuos proksijooaUos,

I

Balsted St. TeL Bo«L«7St

Luisiatraus kurie garsi

nasi dienrašti "Drauge". -

•

'

'••

, •
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CHICA GOJĘ
ŠIANDIE "APSAUGOS
DIENA."

i

ŽlNlŲ - ŽINELĖS.
X Chicagos Vilniaus Vadavimo Komitetas,, susidėtas

-J'

ANT PARDAVIMO mnrinis namas bungalow moderniš
kas, karštu vandenių šildo
mas 37Vį P'HIU lotas.
6743 So. VVestern Avenue
Telef. Prospect 0219
Chicago, 111.

ATA.
ViK, ASTRAUSKAITĖ
mirė rugsėjo 9, 1924 m.
7:45 vai. vak. 12 metų
amžiaus. Gimusi Ameri
koj.
Paliko dideliame nuliudime tėvą. Antaną ir mo
tina Kazimiera seserį Bro
ni slavą.
Kūnas pašarvotas 3343
So. Union Ave. Laidotuvės įvyks subatoi rugsė
jo 13 d. Iš namų 8:30 v a i
bus atlydėtas į Sv. Jurgio
bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už ve
lionės sielą.
Po pamaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kvie
čiame visus gimines, drau
gus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę. Ant. Astraus
kas ir visa šeimyna.

se

!

—

PARDAVIMUI

=

REAL ESTATE

NEPAPRASTI BARBENAI,

Gerlikas J.

Prakaitis J. (Ind. Harbor, Ind.)
"DRAUGO" PINIGŲ SIUNTIMO SKYRIUS,
Atdaras kasdien, išskyrus šventadienius Iki 8 v. v,
2334 So. Oakley Ave.
TeL Rooscvrt 7791

:imiero Vienuolino.
KAS KĄ NORI
Pirkti narna, pardnotij
lainyti a r budavoti
Kreipkitės p a s
i s r.-. , ;

Z. ŠMlCHE

I

j

Tel. Prospect 8612

AKT RANDOS
kambarys vaikinams, mergi
Chicago, 111.
noms a r vedusiai porai. Kam
barys didelis ir šviesus šildo
mas žiemos laįke su valgiu
ANT PAKBAV1MO kepy
ar be valgio arba kad norėsit
patys galėsit pasigaminti val- kla su namu. Namas naujas
3 kaiifbariai, gazas, elektra,
vaną visi patogumai
įvesti.
**'
JOHN K U B I N I S
703 W . 21 Place Chicago, 1)1. Atsisatikite
5311 So, Kedzie Ave.
Ant antrų lubų iš fronto
Chicago, 111.

Malavojime, dekaruojame,
kalsimuojame ir popieruojame namus.
Padarome
darbą greitai ir pigiai.
Užlaikome maliavų, popieru ir stiklu ir t. t.
3149 SO HALSTED ST.
Pres. Ramancionis
Chicago, 111. Tel. Yards 7282

BIZNIS

1 — :

•

PAIESKA.U Stanislovą Pelecko pa
einančio RamygHlcĮp jtorapjjos, Bartlalniy vlenkamio. ABfėrikoje gyvena
jau 23 metai. Girdėjome gyvenęs
Pensilvanijos valstijoje. Malonėkit^
pačiam ar kas. apiefVJi Žįuo mum.s
pranešti, nes tai lanai svarbus relkalaa •- įeniės .reikalą^. Atsišaukite:
JI OZAS KI NEVIMA
S t l t W. SS St.
S S Chk'aso. IU.

Cieeroj ant pardavimo grosprm'- ir
taip visokiij daiktų, Storas randasi
geriausioj vietoj prieš lietuviška mo
kykla, ir tirštai lietuviu apgyventa
vieta, Ciceroj gražiausi vieta norin
čiam įsigyt biznelį eras gražus Ir
.sveikas gyventi parduosiu pigiai Iš
priežasties ligos.
1505 fiit. 4* ft.
< ieero, IU.

:iM

Didžiausioj Chicagos Lietuviu kolonijoj Bridgepor!
te atidarome

Auditorium
Chop Suey

V/CEii CO

Apsaugam Insurinam viską
T e l Prospect 4345

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

S. L. FĄBIONAS CO,

Armitage 6103

| JACOBSON ROOFING |
CO.
Goncral Rooffng Contraotor
Visi stopai egzaminuojami ir
aprokavimaJ duodami veltui.

I
808 W. 351h St. Chicago
Tel. ftonlerard mi ir 0774
PADAROM PHIKIMO IR PARDAVIMO RAfirrUS.
Jasekmingac siunčiam pinigus ir f
m Parduoda m Laivakortes. 9

E. J. H E N I F F
RE&L ESTATE

I DAR VIENA NAUJIENA
Del Lietuvių Visuomenės

,T

HCL££a2£7T;

BRIDGEPORT PAINTING
& HAR0WARE CO.

3133 West 63 Street

ĮVAIRUS SKELBIMAI

Mes taisome senus ir dengiame
naujus stogus visokios rūšies.
MIIMI trokai va7.Hioja i visas daI lis miesto ir priemiesčius. •,

3 Prakiiirimus Stoge
Pataisome už $4.00

LOANS
INSURANCE
General Contractor &
Builder
Su tos rūšies reikalais
kreipkitės pas mane. Pa
tarnavimas mandagiausi s.
5710 S. Kedzie Avenue
Chicago, 111.
Resideneijos Tei.

Visas Darbas Garantuo
jamas
| 2011-13 W . Division S t r

Prospect 5101

J

Oftso Tel.
Prospect S778

i.

r—

•—/

KAUNO

Telefonas Canal 5395

! JOHN 6. MEZLAISKIS
Geueralia Kontraktoriui,
statytojas ir senų namu
taisytojas.
2319 West 24 th Street
Chicago, U I

LIETUVIŠKĄ IR AMERIKONIŠKĄ

VALGYKLĄ

- i

} t » » » ^ » » » » » » •'»»!

Prie šios įstaigos prisidėjo su visu savo patyrimu
šiame biznyje ir savo gabumais lietuvis George
Bender, tuomi parodydamas, kad ir lietuviai šian
dien jau gali atlikti didelius darbus biznyje.
Atidarymas šios įstaigos įvyks

Sukatoj, Rugsejo-Sept. 13 d., 1924

•

Zukawski J.
Khmaitis J. (Carbondale, Pa.)
Gumbauskas Ig.
Rev. A. Linkus

Pasinaudok pro^a kol dar
[yra laiko išsitrinkti gerą
^ety del gyvenimo arti
juette Park ir šv. Ka

FLORIAN & CERVINKA

GAVO PINIGUS LIETUVOJE

Makuška Ant.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

GONTRAGTORIS

KOMISIJA

KURIUOS SIUNTĖ PER "DRAUGĄ" ŠIE ASMENYS:
Mankierie Ona
Matutiene Ona
Ambrozaitė P.
Dameikiene Magd.
Grigaliūnas V.
Benis T. (Braddock)
Belskis V.
Langis Adolf
Blažys J. A. (Detroit, Mich.)
Dabrovalskiute Em.
Saradomskis Ig.
Kraujalis O.
Striško F.
Lukoševičius Vld.
A. Dawiatt
Usaite K.

m

1

PRANEŠIMAS

? - . P — i , " . A - . L * - Akdji.
nes B-ves "Rūbas" susirinkimas įvyks subatoje, September 13 d., 7:30 v. vak., Mil
dos svet. 3144 So. Halsted St., Chicago, 111.
Visi akcininkai ir bony savininkai kviečia
ma būtinai atsilankyti, nes gavom is Lietu
vos žinių, kad bendroves turtas yra pavo
juje ir todėl, mes amerikiečiai, privalom da
ryti žingsnį, kad išgelbėjus savo turte. Vi
si atsineškit savo akcijas ir bonus. Nelaukit
kitos dienos, nes gali būti pervelu.
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įBUK G U D R U S )

giasi prie šios vakarienes.
Reikia tikėtis, kad^tokio ban4 kambariu mūrinis bungakieto, kaip busiąsIrŠis, nortb low furnace šiluma 30 pėdų
$7,250. Casli •
sidiečiai nebus matę dar sa lotasr Kaina
,T
$2,300.
j Tel. Blvd. 0641
vo gyvenime. Šeimininkės ga
A. K A I R I S
mina visai naujų valgių.
12 flatų namas 2 storai 4
Alurįmo Ir mulavojimo namu
Nortbsidiečiai!
Patariama karam garadiius štimu šildo
GENERALIS
iš kalno apsirūpinti tikietaisjma. Kaina $65,000. Cash $15,!I
nes mūsų svetainėje per maCflO. Randos neša $11,000.
Atsilankykite pas mane duosu [
ža vietos. J e i iš kalno nepirk
gera patarimą.
50 pėdų kampinis lotas
3352 So. Halsted Street
si, galėsi negauti vietos.
Chicago, IU.
Marquette Manor tiktai $2,Tikietų galima gauti pas 000.
Home
3356
Lowe
Avenue
parapijos komitetus.
Rengėjai.

A. VValskis, rast.
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PRANEŠIMAI.

Gus Andersonų, apdraudos
kolektorių, keli plėšikai už
puolė, su revolveriais Įsivarė
savo mašinon, važiuojant api
plėšė ir pagaliaus išstūmė iš
mašinos.
Nuo kolektoriaus paimta 2,400 dolerių.
J i s pagrobtas
ant kampo Cottage Grr4ve
ave. i r 62-os gat.

12, 1334
^^^^T\^^Tr7^^^^^

PARDAVIMUI NAMAI
BIZNIAVA PROPERTĖ

Seward mokykloj, 4600 # o . KLAIDOS ATITAISYMAS.
SUSIRINKIMAS.
Hermitage ave., rugsėjo 15, ^ a k a r , rugsėjo 11 d. " D r a u
d. atidaromos vakarinės pa- ^
Auditorium Chop SueyĮ Rugsėjo 12 d. Alrs. Lietumokos visiems aukščiau 16 v a l S^Wos
pagarsinime fsi-'kienės wsvetainėje 4523 8o.
įnevu aniiiaus asmenims.
jbriovė stambi klaida būtent: į YVood St., įvyks labai svurPamokos bus pirmadienių, b u v o J*****,
kad minėtai bus Draugijų' Susivienijimo
valgykla
antradienių,
trečiadienių į r !
atsidarė rugsėjo 6 d. I susirinkimas. Prašome visų
ketvirtadieniu
vakarais" nuo ° t u r ė J ° b u t i ATSIDARYS draugijų prisiųsti atstovus,
7:00 ligi 9:00.
nes turime daug svarbių rei
f RUGSĖJO 13 D.
kalų apsvarstymui.
Bus mokinama angliškai,
Raštininkas.
aritmetikos, istorijos, piliety
bės, ranku darbo, virimo, siu
Šv. Kazimiero Akad. Rem.
vinio, gimnastikos ir įvairįu PRANEŠIMAS GARFIELD
PARKIEČIAMS.
Dr-jos Centro susirinkimas įdalyku f J, 7 ir 8-ojo skyrių.
1
Garfield Parko vyks nedėlioj rugsėjo 14 d.
Kurie balses šiuos skyrius, tie .. fJerbiainieji
. .,
...
v tuviai!
Vienuor
,I,lietuviai!
gaus diplomas.
,
. .šiuomi
, . , pranešama,
__. . / i 1924 Šv. Kazimiero
;
. .. . . v. . kad rugsėjo 14 d. nedeho.i - lyne 2 vai. t » pietų.
r,
Pamokas fankvti kviečiami wwlp o l .
« 1 «. .
, . .
*• « . .
T LJ .
. , vyks 24 kuopos Labdarių S a - ! Visi skvnai
nuoširdžiai
vyrai ir motervs.
Išmokos • ,„„^
•• ,.
, 0„
• * « - . . « ,
•
.
* ...
. . ,J«»«08
kviečiami dalvvauti, nes tai
po pietų.susirinkimas 1:30 vai. paskutinis
susirinkimas prie*
n
veltui, nieko nereikia
mokėti,
s
.
.
«
, . \ ,
Visus geros širdies tautie- wseimą.
•
i, kurie nebai
y. 1
. v.
^
v.
Bernaičiai ir mergaitės,
se
. ,_
**ms kviečiame i ši susirinki.
Valdyba.
nesni 16-os metuiiokvklų. <>:aus i
gę pradinių
nioKVKių, gaus
progos baigti ir gauti diplo
mas.

APIPLĖŠĖ APDRAUDOS
KOLEKTORIŲ.

*!?*'

mą. Tikime*, kad yisi ątsi-1
SIDE.
lankys. ' J u k čia 'dalykas>> He^ ^ ^Dievo
^ ^ ^Moti^ ^
Aušros Vartų
_/.
r'ia našlaičių šelpimi). T a i y- nos Dr-jos susirinkimas įvyks
GROJIKLIS PIANAS
*r»*
ra gailestingumo darbas. Ma-,ned. rugsėjo 14 d. š. m. tuo$120
lonėkite tad visi susirinkti. jaus po pamaldų Šv. Mykolo 35-tos Place ir Halsted Str.
IS priežasties apleidimo miesto a*
3 e to, šis Labdarių susirin parapijos svetainėje 1644 Wa- 1 augščio mūrinis namas su parduodu
savo $650vertėg grojlkllni
3
S
t
o
r
a
i
s
i
r
m
e
d
i
n
i
s
a
n
t
l
pianą
kuris
randasi storage už $120
imVi.imiinl
Jnfl
,
'l f \ \ f
kimas įvyks drauge su Gar-hansia Ave.
ui
augščių,
akmens
pamatas,
pesu
.10
muzikos
rolėmis,
suolelis
ir
field Parko Lietuvių kliubo
Kviečiami visi nariai atsi čiu šildoma priekis į 35 Place. .kabinetas
liAC
susirinkimu. Butų geidžiaama, lankyti, nes .bus daug svarbių Randos neša $292 į mėnesį,
1389 MUvvaukee Avenue
1-st Ploor
išlaidos
labai
žemos.
Paimsiu
Perkam,
parduodam ir |
.r erjituii, paruuoaam
kad tautiečiai skaitlingai įsi reikalų aptarti.
Klauskite
Mrs.
Jankoviskl's piano.
mortgage ant 5 metų ant $16 r
mauiom namus, farmas taip j
rašyti i r į šį kliubą. Mokestis
A. J. rast. 500 ir 2-rą morgičių su mėnesi
f^i ir visokius biznius.
P A R D A V I M U FORNIČIAr
niais mokesčiais.
į kliubą y r a sumažintas iki
Darba atliekam greitai,
Parsiduoda 3 kambarių rakandaiPamatykite
pigiai
ir gerai
forničiak Kas nusipirks .šios rakan
$1.
Gerb. kun. kleb. A. Baltu
dus, tas gulės gauti renduoti ir flaKreipkitės:
Mr. BURKE
Taigi visi Garfield Parke čio sutiktuvių vakarienė bus
ta. Parsiduoda nebrangiai. Savinin
ką galite matyti kas dieną nuo 8
lietuviai į Labdarių ir Kliubo spalio 5 dieną. Drauge bus ir 3508 South Halsted Street vai.
3352 So. Halsted Str. I
vakare iki 9 vai. Nedėliomis
Vakarais ar nedėliomis po
ąalite matytis nuo 12 vai. iki vė
susirinkimus 14 rugsėjo. Kliu- gerb. kun. BJtTrbos pagerbipietų.
Tel. Boulevard 9641
lumui.
Chicago,
IU.
bo susirinkimas bus 1 vai. mas.
I. BARTKUS
4216 S. Maplewood Ave. 3 Floras
dienos, o Labdarių 1:30 vai.
Nortbsidiečiai smarkiai ren

šiandie, rūgs. 1 2 , ' išpuola a (i W W H nepersenai pa*< Apsaugos diena."
j r i n t e s 3 atstovus į WashingPadabinkite namus v e l i a - | t o ^ P a s P 1 * 7 - Coolidge Vil
n i a u s reikalu. Piezidentas atvomis.
Kam 1-idžia laikas dalyvan ™™ i J k l a « ^ pasakos: " I
kitę patriotinėse manifestaei Will take action". Kokios
[akcijos imsiąs Prezidentas nejose.
»"•" IJW iuuuqa i-rrawei
)se
Pasirodykite esate subren- " " " į * * • * « "
P 08 *iteirauti
iv. J .
o
dęt ir
„ kultūringi.
| S a V , S k , Ų - T a i P - i a u kkomitetas
Gerbkite šios respublikos siuntęs telegrama. Tautų Są
Humboldt Parko Lietuvių
jungai. Atsakymo negavo.
parėdymus, už tai patys busi
X Trečiadieni i vyko Chica- Politiško kliubo susirinkimas
te kitu. gerbiami.
. igofl Federacijom Apskričio su- įvyks 12 dieną rugsėjo i 7:30
"Apsaugos
diena,"
tai
smukimas. Nustatyta darbu vai. vakare 3310 Evergreen
griežtas Amerikos nusistaty
.tvarka ateinantiems metams. Ave. Chicago, 111. Visi nariai
mas prieš karus.
Platesnis pranešimas apie Šį malonėkite pribūti į susirin
susirinkimą tilps " I / i a u g e " kimą. Turime daug svarbių
VAKASUiiS PAMOKOS kitą kartą.
reikalų aptarti.

SEWARD MOKYKLOJ.

f, 4
.",""

Užkviečiame visus Chicagos ir apielinkes lietuvius,
jaunus ir senus, bagotus irfoiednus,— visiems bus
vienodas malonus patarnavimas ir skanys valgiai.
Tai bus viena iš puikiausių ir švariausių valgyklų
Lietuvių Amerikoje. Puikiausia muzika grieš visados;
bus vieta ir del šokių.

• Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS '
MaJlavojimn Kontraktorius

ĮDažŲ Ir Poperos Krautuvė
1

2SM SO. LEAV1TT STR.

[Tel.

Tafayette 422S

P LUM B I N G
[Kaipo lietiivys, lietuviams visados|
patarnauju kuo^erlausiai
M. YTJfiKA,
8228 West 88tii Street

Telefonas Canal 0810

PLUMBING

NEPAMIRŠKITE ATIDARYMO DIENOS

Auditorium Chop Suey
G. Bender ir P. Paliulis,
•9
Savininkai.
3202 S o . Halsted Str.
Kampas 32-ros
ANTROS LUBOS
Telef. Blvd. 5788
»#*•
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Vienas iš geriausiu, turtingas ir
čystas su keturių uncu pakelis apyniais Europos.
Kauno
Malt
yra
dėlto
geras kad yra išdirbamas geriau
sia patyrusių išdirbėjų KAUNO
EXTRACT. Netik kad geras ir
skanus, bet ir naudingas del
sveikatos, jisai gamina sveikata Ir
padaro apetitą. Taigi kiekvienas
Lietuvis turi mėginti vartoti KAU
KO MAI/T EXTRACT.
Perkant
reikalaukite
Kauno
Malt Ehctract jeigu krautuvinin
kas neturi tai reikalauk tiesiog 18
vietos.

Lithuanian Products Co.
3613 S. Halsted St. Chicago.
Tel. Boulevard 7258

Geriausias plumeris. darbą at
lieku gerai ir sąžiniškai.
THOMAS H1GGIN8
2818 So. Oakley A r e Chicago,
v s.

for Economical
|

KAUNO MALT EXTRACT
Tikrai Lietuvių Maltas

PAMATYK

Transportation

7CHEVROLE]

PIRMA

/

Pas

Mc MANUS MOTOR SALES
Lengvais Išmokėjimais - Mokėk Važinėdamas

6711-19 So. Western Ave. Republic 5300 1
Sales -- Service — Parts
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